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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. № 96-00-01 
   02 февруари 2022 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 29 
 
 

 
 
Във връзка с нарастващия брой заболели от COVID-19 на територията на община 

Средец и препоръките от проведеното на 21.01.2022г. заседание на Общинския 
кризисен щаб за борба с COVID-19, с цел избягване събирането на много хора в закрити 
помещения, заседанията на постоянните комисии и януарската сесия на Общинския 
съвет да се проведат неприсъствено,  на 26 януари 2022 година /сряда/ в гр. Средец, в 
съответствие с чл.23, ал.4, т.1 и чл.28а, ал.3 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.29, ал.2, т.1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общински съвет – Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 
администрация, в часовия диапазон от 9.00 до 16.00 часа се проведе Двадесет и деветото 
заседание на Общински съвет на община Средец. Заседанието се провежда в условията 
на извънредна епидемична обстановка и рязко увеличаване на броя на заболелите в 
общината. 

 В тази връзка, на основание чл.28а, ал.3 от ЗМСМА, настоящото заседание беше 
свикано и се проведе от разстояние, като решенията включени в предложения дневен 
ред, бяха приети чрез неприсъствено гласуване, като се осигури спазването на 
условията за кворум и лично гласуване, гарантирането на участието, идентифицирането 
и начина на гласуване на всеки общински съветник. Съгласно приетите правила за 
провеждане на заседание от разстояние и приемане на решения чрез неприсъствено 
гласуване, всеки общински съветник получи  на електронната си поща формуляр за 
неприсъствено гласуване по дневния ред на сесията. До 15.00ч. на деня преди 
заседанието съветниците можеха да входират и предлагат изменения или допълнения на 
проектите за решения в докладните записки. В деня за провеждане на заседанието 
26.01.2022г. в часовия диапазон от 9.00 до 16.00 часа, беше предоставена възможност на 
всеки от общинските  съветници лично да представи в заседателната зала на ОбС, ет.1, 
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стая №105 попълнен и подписан формуляр за неприсъствено гласуване, в който посочва 
начина /за, против, въздържал се/, по който гласува по предложените проекти за 
решения.  

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

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

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

   14.  Стоянка Стоянова Кисьова 
   15.  Тодор Стаматов Стаматов 
   16.  Янко Калудов Германов 

 
Председателят Динко Цъцаров предложи Двадесет и деветото заседание на 

Общински съвет – Средец да се проведе при следния проект за 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно:  Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и 
неговите комисии за периода м.юли 2021г. – м. декември 2021г.; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода 
м. юли – м. декември 2021 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Застраховане на имоти – частна общинска собственост; 
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4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 
година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиране на структурата на Общинска администрация Средец; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отказ от закупуване на  имот в с. Богданово по реда на чл.33 от Закона за 
собствеността и чл.199, ал.1 и 2 от Закона за устройство на територията; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІX-391, кв.19 в 
с.Дюлево; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІІІ-102, кв.14 в 
с.Светлина; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.37.86, 
находящ се в землището на с. Дебелт; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на начина на трайно ползване на поземлени имоти, находящи се в 
землището на гр. Средец; 

11.  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; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имоти с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190, находящи 
се в землището на с. Дюлево от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост;  

13.  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; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 20273.80.999, находящ се в землището на с. Дебелт, от 
публична общинска собственост в частна общинска собственост; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 
от 06.04.2020 год. по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от 
горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 
„Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 
жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020, за проект:   „Възстановяване на щети в ОГТ на община 
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Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и 
вредители“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Издаване на запис на заповед от община Средец в полза на ДФ „Земеделие”, 
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-8.002-
0002-C01 от 06.04.2020 год. по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по 
горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на 
мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 
жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските 
райони 2014-2020, за проект:  „Възстановяване на щети в ОГТ на община 
Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и 
вредители“, сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”; 

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

18.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №29 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
Гласуване по проекта за дневен ред: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 

 
Приема се без изменение. 
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ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – 
Председател на Общински съвет – Средец, относно:  Отчет за дейността на 
Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м.юли 2021г. – м. декември 
2021г.. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 437 
26 януари 2022 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема представения по реда на чл.27 ал.6 от ЗМСМА Отчет за дейността на 

Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. юли 2021г. – м. декември 
2021г.. 

 
    Общ брой на общинските съветници – 17 

Участвали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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ТОЧКА ВТОРА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на 
Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2021 година. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 438 
26 януари 2022 година 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема отчета на кмета на община Средец за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Средец за периода м. юли – м. декември 2021 година. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  6.   Димитър Киряков Янков        против 
  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Застраховане на имоти – частна общинска 
собственост. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 439 
26 януари 2022 година 

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

администрация и чл. 9, ал. 2, включително срещу застрахователните рискове по ал.1 
от Закона за общинската собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
      1. Приема списък на имоти – частна общинска собственост, които подлежат 
на задължително застраховане за 2022 година. 
     2. Възлага на кмета на Общината при необходимост да предлага за 
утвърждаване промени в списъка по т.1. 
 

Списък на имотите – частна общинска собственост, 
подлежащи на задължително застраховане. 

 
№ Акт за ЧОС Индентификация на имота Населено място 
1. 2022/17.03.2011г. сгради: масивна триетажна 

сграда  със ЗП от 299кв.м.,  
масивен триетажен  кухненски 
блок със ЗП от 510 кв.м. в УПИ 
ХІІІ кв.11 

Средец 

2. 75/02.02.1998г. Сгради /бивш битов комби-нат/ 
със ЗП от 240кв.м.,  столова, 
кухня и клуб със ЗП от 300кв.м. 
в УПИ ХVІІ кв.47 

Средец 

3. 1494/03.09.2008г. двуетажна масивна  
сграда  /б.училище/ със ЗП от 
926кв.м. в УПИ І кв.49А 

Средец 

4. 2517/13.02.2013г. Реално обособена част от 
триетажна масивна сграда  с 
начин на ползване- адми- 
нистративна дейност със ЗП от 
268кв.м., представляваща  
втори и трети етаж в УПИ І 
кв.26 

Средец 

5. 241/11.12.1998г. Пенсионерски клуб със ЗП 
219,69кв.м. в УПИ І кв.6 

Средец 
 

6. 2896/03.12.2014г. Клуб за обществ.ползване със Факия 
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ЗП от 194кв.м. в УПИ VІІ кв.31. 
7. 2556/03.12.2014г. Зелена къща в УПИ І квартал 27 

А 
Средец 

8. 3602/31.08.2018г. Читалище  ПИ № 501.634 Дебелт 
9. 18/02.04.1997г. Сграда /б.БКС/ УПИ ІV кв.22 Средец 

10. 212/13.07.1998г. Обслужващи сгради /ОБЧ/ УПИ 
І кв.133 

Средец 

11. 1494/03.09.2008г. Дневен център УПИ І кв.49А Средец 

12. 3517/03.01.2018г. Пенсионерски клуб УПИ ІХ 
кв.38 

Дюлево 

13. 3574/19.04.2018г. Пенсионерски клуб 501.553.1 Дебелт 
14. 3580/24.04.2018г. Сграда/б.кино/ 501.571.1 Дебелт 
15. Държ.собственост 

предоставен 
безвъзмездно 
ползване. 

ІІ етаж от двуетажна сграда 
/б.съвет/ УПИ І кв.46 

Средец 

16.  512/14.08.2000г. Кметство с.Варовник пл.№54  
кв.6 

Варовник 

17. 3456/20.04.2017г. Дом за медико-социални 
дейности /хоспис/  УПИ V 
кв.114 

Средец 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 



9. 
 

                                                                                                 Председател: 

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов 
– Кмет на община Средец относно: Отчет за дейността на Местната комисия за 
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 
2021 година. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
–  няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет Средец прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 440 

26 януари 2022 година 
 
На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 



10. 
 

                                                                                                 Председател: 

ТОЧКА ПЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Актуализиране на структурата на Общинска 
администрация Средец. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
– 1 глас; “въздържали се” – 1 гласа, Общински съвет Средец прие 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 441 
26 януари 2022 година 

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

местната администрация и във връзка с чл.12, ал.2, т.3 от Закона за вътрешния одит 
в публичния сектор, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Намалява незаета половин щатна бройка от Дирекция АПИО и незаета 
половин щатна бройка от Дирекция ОЗКСДИМС. 

2. Одобрява численост на звено „Вътрешен одит“ – 2 бр. – ръководител на 
вътрешния одит и стажант-одитор. 

3. Одобрява Актуализиране на структурата на Общинска администрация 
Средец, считано от 01.01.2022г.. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев       против 
  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 



11. 

Председател: 

ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Отказ от закупуване на  имот в с. Богданово по 
реда на чл.33 от Закона за собствеността и чл.199, ал.1 и 2 от Закона за 
устройство на територията. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 442 
26 януари 2022 година 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността и чл.199, ал.1 и 2 от 
Закона за устройство на територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Общински съвет Средец отказва да закупи и дава съгласие имот пл.№ 29 с площ 
от 970кв.м., участващ в УПИ V-29 с 495кв.м. и в терен за улица и дере с 300кв.м., ведно 
с построената в имота масивна жилищна сграда с частичен подземен етаж със 
застроена площ от 56кв.м., при граници на имота: улица, имот 28, имот 30, дере, да 
бъде продаден от собствениците M.C.C и Р.С.Д на трето лице на цена 2000лева. 

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

“против” – няма 
              “въздържали се” – няма 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
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 



12. 

Председател: 

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

ТОЧКА СЕДМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 
съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС)  
в УПИ ІX-391, кв.19 в с. Дюлево. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 443 
26 януари 2022 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 28/ 1780 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІX – 391 в кв.19 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
180,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

2. Продава на Г.П.Б, К.В.В и Д.Г.В.  28/ 1780 кв.м. идеални части, придаваеми 
от улица към УПИ ІX – 391 в кв.19 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: улица, УПИ X-390, УПИ XІІ-394, УПИ VІ-394, 
УПИ VІІ-393 и УПИ VІІІ - 392, за сумата от 180,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

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

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

“против” – няма 
              “въздържали се” – няма 

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



13. 

Председател: 

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  - 
17. Янко Калудов Германов за 

ТОЧКА ОСМА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на 
съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС)  
в УПИ ІІІ-102, кв.14 в с. Светлина. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 444 
26 януари 2022 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 35/ 3265 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІІІ – 102 в кв.14 по ПУП на с. Светлина, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
217,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

2. Продава на Н.Б.Б 35/ 3265 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ ІІІ – 102 в кв.14 по ПУП на с. Светлина, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: улица, УПИ ІV-101, УПИ VІІ-100 и УПИ ІІ - 103, 
за сумата от 217,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

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



14. 

Председател: 

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

“против” – няма 
              “въздържали се” – няма 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
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  - 
17. Янко Калудов Германов за 

ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на имот с 
идентификатор 20273.37.86, находящ се в землището на с. Дебелт. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
– 1глас; “въздържали се” – 1глас, Общински съвет Средец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 445 
26 януари 2022 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, чл.4, ал.1 
от ЗСПЗЗ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде разделен имот с
идентификатор 20273.37.86 по КККР на с. Дебелт с площ 246566 кв.м., нтп – 
изоставена орна земя, в м.”Белия камън”, като от същия се образуват два нови имота 



15. 

Председател: 

с площ 55000 кв.м. и 191566 км.м., съгласно предложение за отделяне на 55000 кв.м. от 
имот 20273.37.86.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими
действия за разделяне на имот 20273.37.86. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  14 

“против” – 1 
              “въздържали се” – 1 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев       против 
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  - 
17. Янко Калудов Германов за 

ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Промяна на начина на трайно ползване на 
поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Средец. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 446 
26 януари 2022 година 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.78а от ППЗСПЗЗ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



16. 

Председател: 

1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да се промени начина на
трайно ползване на следните имоти: 

- имот №54.93 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед №РД-
09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр. Бургас на основание параграф 4 от
ЗСПЗЗ с площ 2336 кв.м., нтп - пасище, четвърта категория, в м.”Долапски баир”,
актуван с Акт за ПОС №539/11.05.2016 г., с граници и съседи: 54.9506, 54.94, 54.94, от
нтп - „пасище” на нтп - „друг вид земеделска земя”

- имот №54.96 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед №РД-
09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр.Бургас на основание параграф 4 от
ЗСПЗЗ с площ 2336 кв.м., нтп - ливада, трета категория, в м.”Долапски баир”,
актуван с Акт за ПОС №1574/18.01.2022 г., с граници и съседи: 54.9514, 54.100,
54.9511, землищна граница, 54.95, 54.94, от нтп - „ливада” 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 гореописаните имоти. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  11 

“против” – 1 
              “въздържали се” – 4 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев       против 
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 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  - 
17. Янко Калудов Германов въздържали се 

ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – 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. 

Председател: 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 447 
26 януари 2022 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 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  11 

“против” – 2 
              “въздържали се” – 3 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев    против 
5. Даниел Николов Чолаков       против 
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  - 
17. Янко Калудов Германов въздържали се 

 ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имоти с идентификатор 
24712.15.20 и 24712.15.190, находящи се в землището на с. Дюлево от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 12 гласа; “против” 
– 2гласа; “въздържали се” – 2гласа, Общински съвет Средец прие



18. 

Председател: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 448 
26 януари 2022 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, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Общински съвет на община Средец обявява за частна общинска собственост 
следните имоти: 

- имот с идентификатор 24712.15.20 по КККР на с. Дюлево с площ 1935 кв.м., с
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, с граници и съседи: 24712.15.467; 

- имот с идентификатор 24712.15.190 по КККР на с. Дюлево с площ 9470 кв.м., с
начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, седма категория, в м.”Около 
село”, 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. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  12 

            “против” – 2 
              “въздържали се” – 2 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев       против 
5. Даниел Николов Чолаков       против 
6. Димитър Киряков Янков за 
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  - 
17. Янко Калудов Германов въздържали се 



19. 

Председател: 

ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред – 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. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 449 
26 януари 2022 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 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  10 

“против” – 2 
              “въздържали се” – 4 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев       против 
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 
12. Лало Антонов Гюров за 
13. Петьо Георгиев Колеолов за 
14. Стоянка Стоянова Кисьова за 
15. Тодор Стаматов Стаматов за  
16. Яна Иванова Биюкова  - 
17. Янко Калудов Германов въздържали се 

ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.80.999, 
находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в 
частна общинска собственост. 



20. 

Председател: 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 450 
26 януари 2022 година 

Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 20273.80.999, 
находящ се в землището на с. Дебелт, от публична общинска собственост в частна 
общинска собственост. 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  10 

“против” – 2 
              “въздържали се” – 4 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев       против 
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 
12. Лало Антонов Гюров за 
13. Петьо Георгиев Колеолов за 
14. Стоянка Стоянова Кисьова за 
15. Тодор Стаматов Стаматов за  
16. Яна Иванова Биюкова  - 
17. Янко Калудов Германов въздържали се 

ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община 
Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № 
BG06RDNP001-8.002-0002-C01 от 06.04.2020 год. по Подмярка 8.4 „Възстановяване 
на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични 
събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване 
жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на селските райони 
2014-2020, за проект:   „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, 



21. 

Председател: 

пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, сключен 
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 2гласа, Общински съвет Средец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 451 
26 януари 2022 година 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 от 06.04.2020 год. по 
Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 
райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020 от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г., за проект: „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, 
пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, сключен 
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, седалище и адрес на управление гр. 
София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Борис 
Давидов Михайлов,   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  Запис  на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”  в  размер 
на  216 460,69  лева, (Двеста и шестнадесет хиляди четиристотин и шестдесет лв. и 
69 ст.) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 от 
06.04.2020 год. по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в 
развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, от 
ПРСР 2014 - 2020 г., за проект: „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, 
пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, сключен 
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 от 
06.04.2020 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  14 
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Председател: 

“против” – няма 
              “въздържали се” – 2 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев въздържал се 
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  - 
17. Янко Калудов Германов за 

ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред –  Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Издаване на запис на заповед от община 
Средец в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по 
договор № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 от 06.04.2020 год. по Подмярка 8.4 
„Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и 
катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони 
и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 
селските райони 2014-2020, за проект:  „Възстановяване на щети в ОГТ на община 
Средец, пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, 
сключен между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

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

Гласуване по проекта за решение в докладната записка: “за” – 14 гласа; “против” 
– няма; “въздържали се” – 2гласа, Общински съвет Средец прие

Р Е Ш Е Н И Е  № 452 
26 януари 2022 година 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и т.24, и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 от 06.04.2020 год. по 
Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни 
бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските 
райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от Програмата за развитие на 
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Председател: 

селските райони 2014-2020 от Програмата за развитие на селските райони за периода 
2014 - 2020 г., за проект: „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, 
пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, сключен 
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”, седалище и адрес на управление 
гр.София, бул. „Цар Борис III” №136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, идентификационен 
номер по ДДС № BG121100421, представляван от изпълнителния директор Борис 
Давидов Михайлов, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Упълномощава  кмета  на  община Средец  да  подпише  Запис  на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в  размер 
на 43 292,14 лв. (Четиридесет и три хиляди двеста деветдесет и два лв. и 14 ст.), за 
обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово плащане по договор 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-8.002-0002-C01 
от 06.04.2020 год., по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски 
пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ на мярка 8 „Инвестиции в 
развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“, от 
ПРСР 2014 - 2020 г., за проект:   „Възстановяване на щети в ОГТ на община Средец, 
пострадали от пожари, катастрофични събития, болести и вредители“, сключен 
между ОБЩИНА СРЕДЕЦ и ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”. 

2. Възлага на кмета на Община Средец да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-8.002-0002-
C01 от 06.04.2020 год. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  14 

“против” – няма 
              “въздържали се” – 2 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев въздържал се 
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 
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Председател: 

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 453 
26 януари 2022 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: 
§ К.С.Д, живущ в с. Орлинци, общ. Средец – сумата от 100лева;
§ М.Г.Х., живуща в гр. Средец, ул. „Бузлуджа“ №31 –сумата от 50лева;
§ Е.Д.Д, живущ в с. Орлинци, общ. Средец – сумата от 50лева;
§ Й.А.Д, живуща в с. Драчево, общ. Средец –сумата от 100лева;
§ З.Х.М, живуща в с. Драчево, общ. Средец – сумата от 100лева.

Общ брой на общинските съветници – 17 
Участвали – 16 
Гласували: “за” –  15 

“против” – няма 
              “въздържали се” – 1 

1. Антоанета Станкова Колеолова за 
2. Валери Димитрова Ангелов за 
3. Владислава Станилова Цанева за 
4. Георги Димитров Вълчев въздържал се 
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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Председател: 

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  - 
17. Янко Калудов Германов за 

 ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред – Питания. 
До края на заседанието няма входирани или изпратени по е-mail питания от 

страна на общинските съветници. 

          В 16.00 часа Председателят Динко Цъцаров закри Двадесет и деветото заседание 
на Общински съвет на община Средец. 

28.01.2022г. 
 гр. Средец 

Изготвил протокола: 
     /Даниела Петрова/ 

Председател: 
 /Динко Цъцаров/ 




