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Председател: 
Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

    Изх. № 96-00-03 
   06 април 2022 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 31 

На 30 март 2022 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация се проведе Тридесет и 
първото заседание на Общински съвет на община Средец. 

В зала №1 в сградата на общинска администрация в 9.30 часа прозвуча химнът на 
Република България. 

На заседанието присъстваха петнадесет общински съветника: 
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Георги Димитров Вълчев
3. Даниел Николов Чолаков
4. Димитър Киряков Янков
5. Динко Янев Цъцаров
6. Иван Димитров Кичев
7. Ивелина Стоянова Стоянова
8. Йона Николова Чобанова
9. Красимира Янкова Георгиева
10. Лало Антонов Гюров
11. Петьо Георгиев Колеолов
12. Стоянка Стоянова Кисьова
13. Тодор Стаматов Стаматов
14. Яна Иванова Биюкова
15. Янко Калудов Германов

Отсъстваха по уважителни причини Валери Димитров Ангелов и Владислава 
Станилова Цанева. 

Закъсня общинският съветник Янко Германов. 
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На заседанието присъстваха: зам.-кметът на общината – г-жа Николина 
Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; директори на дирекции; 
представители на общинска администрация и гости. 

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, на днешната сесия 
присъства и областния управител на област Бургас – г-н Стойко Танков. Преди да 
започнем заседанието предлагам да го поканим тук на трибуната.  

Уважаеми колеги, в залата в момента присъстват четиринадесет общински 
съветници, имаме необходимия кворум, откривам тридесет и първото редовно 
заседание на Общински съвет – Средец, което ще протече при проект за дневен ред 
състоящ се от тридесет точки, които бяха разгледани на заседанията на постоянните 
комисии. Преди да продължим със заседанието, трябва да изберем секретар на 
днешната сесия, предложението ми е г-жа Антоанета Колеолова да бъде секретар на 
заседанието. Има ли други предложения колеги. …Ако нямате, който е съгласен с 
направеното предложение за секретар на днешната сесия, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Антоанета Колеолова зае своето място. 

Динко Цъцаров: Преди да продължим, г-н Танков, желаете ли някакъв поздрав 
към колегите. Заповядайте. 

Стойко Танков /Областен управител/: Уважаеми общински съветници, 
уважаеми г-н председател, уважаеми граждани на град Средец, първо искам да 
благодаря за поканата да участвам във вашето заседание. Ние имаме практика 
областна управа да вземаме участие в заседанията на общинските съвети, тъй като по 
закон осъществяваме контрол по законосъобразност на дейността на общинските 
съвети. Знам, че предстои да бъде приет бюджета във всички общини, най-важната 
задача, която предстои пред всичките общински съвети. Наистина обстановката в 
страната виждате е трудна, особено след енергийната криза, а сега и с бежанската 
криза. Бургаска област е една от най засегнатите в това отношение, бежанците в 
момента са около четиринадесет хиляди в областта, разположени главно в морските 
общини, не знам дали в Средец има бежанци. И в момента усилията на цялата 
областна администрация са насочени към посрещането, урегулирането на тяхното 
настаняване и изхранване, и също така за осигуряване на възможност да бъдат 
приобщени към обществото с училище и детски градини. Знаете, че те са почти 
повечето жени с деца. Обществото откликна положително на идеята да подпомогне  
засегнатите от войната и в момента въпреки напрегнатата обстановка успяваме да се 
справим с тази ситуация. Но тъй като са извънредни ситуации, знаете беше приет 
бюджета на държавата, сега предстои и вие да си приемете вашите бюджети, но още с 
тяхното приемане те се оказаха неактуални предвид новата обстановка, която се 
създаде в страната. Мога да ви уверя като ръководители на община Средец, че още от 
сега започна да се работи по актуализацията на бюджета, който ще бъде приет юли 
месец, за да се отразят новите реалности в обществото, а именно увеличаването на 
енергийните носители, които касаят общините най вече и също така и за осигуряване 
средства на бежанците, които са в нашата страна. Трябва да отбележа, че тези средства 
ще бъдат изцяло от Европейски програми и в момента се работи в това отношение. 



3. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Макар и да е в трудна обстановка, пожелавам ви една успешна сесия и общински съвет 
да се развива напред с по големи темпове. Благодаря ви. 

Ръкопляскания в залата. 
Динко Цъцаров: И аз благодаря г-н Танков. На територията на община Средец 

също има настанени бежанци в училищното общежитие тук на територията на града, 
както и на х. „Божура“ също има хора. Колеги, предлагам да започнем нашата работа с 
приемането на проекта за дневния ред, който ви беше предложен. Имате ли 
предложения за допълнение или промяна в така предложения проект за дневен ред.    
Г-н Янков, заповядайте. 

Димитър Янков: Г-н председател, колеги, г-н областен управител и граждани, 
добър ден на всички. Аз имам един въпрос и едно предложение по дневния ред, нямат 
връзка двете неща. Въпросът ми за съжаление е традиционен, ще присъства ли кмета 
на настоящото заседание, ще дойде ли поне по някое време, виждам, че не е. 

 Динко Цъцаров: Кметът е поканен да присъства на заседанието и по официалния 
път и съответно с разговор, който съм имал с него, не мога да кажа към момента кога 
точно и дали ще дойде. 

Димитър Янков: А предложението ми е следното, тъй като има две точки от 
дневния ред, които касаят проблеми на граждани и са свързани. Едната е докладната 
по т.28 и другата по т.29. Разгледахме една молба от граждани, коментирахме на  
комисиите да е докладна, но както и да е няма значение. Присъстват и граждани 
виждам, по отношение на ул.“Й. Николова“ т.28, има представител, по т.29 също има, 
ами колеги смятам, че е логично и нормално да не задържаме гражданите и да не 
отнемаме времето им, защото ни е доста дълъг дневния ред. Точка 28 да стане т.1, т.29 
– т.2 и всички останали точки се изместват с две точки назад. Благодаря, това беше 
предложението. 

Динко Цъцаров: И аз благодаря. Има ли други предложения колеги, ако нямате 
гласуваме предложението на г-н Янков, точките в проекта, т.28 и т.29 да станат т.1 и 
т.2 в дневния ред, съответно всички останали минават с две точки назад,  който е 
съгласен с това предложение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.    
Динко Цъцаров: Приема се. И колеги, още едно гласуване на дневния ред с 

направената промяна, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесет и първото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от общинския съветник – Димитър Киряков Янков, 
относно:   Изготвяне на Количествено-стойностна сметка за необходимия 
размер на средствата за извършване на основен, или частичен текущ 
ремонт на улица „Йорданка Николова“;  

2. Разглеждане на молба от граждани, живущи на ул. „Стефан Караджа“ 
гр.Средец; 
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3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в 
изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост през 2021 година; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за 
интегрирано развитие на община Средец 2021г. – 2027г. през 2021 година; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне  на  план-сметка за приходите и разходите на дейностите по 
управление на отпадъците, и изменя размера на такса битови отпадъци за 
2022 година; 

6.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет на “Програма за управление на отпадъците” за 2021г.; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на 
околната среда на община Средец”; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в община 
Средец за 2022 година; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022 година; 

10.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Средец; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване с проект „Изграждане на комбинирано спортно игрище за 
футбол на малки вратички/хандбал и ограда в гр. Средец, община Средец“ 
към Министерство на младежта и спорта; 

12.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 
Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:   
     1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване 
и  сервитут на местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“- село 
Варовник км.16+925 дясно до ПИ 04621.163.1000 по КК на землището на село 
Богданово, община Средец през следните поземлени имоти: ПИ с 
идентификатор 04612.136.250 – за земеделска територия, НТП – за 
селскостопански, горски и ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 
1.710 дка, 8 кат., публична общинска собственост; ПИ с идентификатор 
04612.135.896 – за земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски 
и ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 2.110 дка, 8 кат., 
публична общинска собственост, по КККР /кадастралната карта и 
кадастралните регистри/ на село Богданово, община Средец до поземлен 
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имот с идентификатор 04612.163.1000 – с предназначение на територията 
„горска“, НТП – друг вид дървопроизводителна гора. 
     2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на  
местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“ - село Варовник км.16+925 
дясно, за поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 - за кариера за 
добив на строителни материали (варовик и трошен камък), концесионер 
фирма „ЕЙЧ БИ МИНЕРАЛС“ ООД, ЕИК 175129451, представлявано от 
Жоро Василев Генов, по КК на землището на село Богданово, община Средец.  

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

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

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

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

18.  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 VІ-205, кв.23 
в с. Светлина; 

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІ-205, 
кв.23 в с. Светлина; 

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 имот № 501.299, 
кв.27а в гр. Средец; 

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

22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на ползване върху имот с идентификатор 29221.97.545 по 
КККР на с. Момина Църква; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 24712.2.505 по КККР на с. 
Дюлево; 

24.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.26.529 по КККР на гр. 
Средец; 

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.42.46 по КККР на с. 
Дебелт; 
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26.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлени имоти с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190 
по КККР на с. Дюлево; 

27.  Докладна записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната 
комисия по „Образование, култура и вероизповедания”, относно: 
Предоставяне на стипендия на студент, съгласно Наредбата за отпускане 
на стипендии от Община Средец; 

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

29.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на 
обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕАД, гр. Бургас и даване на мандат; 

30.  Питания. 
 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №31 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЪРВА в дневния ред – Докладна записка от 
общинския съветник – Димитър Киряков Янков, относно: Изготвяне на 
Количествено-стойностна сметка за необходимия размер на средствата за 
извършване на основен, или частичен текущ ремонт на улица „Йорданка 
Николова“. 

Докладва вносителя Димитър Янков. 
Приложен е текста. 
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 Динко Цъцаров: Благодаря г-н Янков. Както казахте и Вие, в залата присъства 
представител на хората, които живеят на тази улица. Г-жа Маврова на комисиите 
обясни каква е подготовката на общината за евентуални ремонти. Г-жо Маврова, 
заповядайте да обясните на съветниците както и на представителя на гражданите. 
 Димитър Янков: Колеги, само по представянето на докладната, преди да дам 
думата на г-жа Маврова, тя беше обстоятелствена и по време на комисиите, но ще я 
помоля да я чуят и гражданите, което беше казано. Вижте и аз не съм от най-
досетливите, добре че са ме потърсили поне от гражданите, че да го сведем този 
проблем до вашето знание, защото от 2016г. насам както ви казах нищо не е правено. 
Заповядайте г-жо Маврова. 
 Живка Маврова: Уважаеми общински съветници, както казах и на комисиите, 
въпросната улица е кандидатствала миналата година *** за финансиране. Разделена е 
на три етапа, съответно е издадено строително разрешение, изготвено е ново КСС, 
което е на стойност 1800х.лв. Първият етап за който сме кандидатствали е 400х.лв. и 
очакваме да получим финансирането. За тази улица, ако направим текущ ремонт, няма 
как да се случи да можем да кандидатстваме за основен ремонт. Знаете много добре, че 
текущия ремонт съответно след извършването му има пет години гаранционен срок, 
това значи през тези пет години ние не можем да направим основен ремонт, така че 
борбата на общината е за да се осигури финансиране за основен ремонт на улицата. 
 Динко Цъцаров: Колеги. Г-н Вълчев. 
 Георги Вълчев: Въпросът ми е кога се очаква отговор от министерството. 
 Живка Маврова: Отговор за това първото финансиране – май месец, до края на 
май. То ще бъде само за единия етап. 
 Динко Цъцаров: Който започва както казахте на комисиите от към страната на  
военните блокове, как точно е планирано да започне от там. 
 Живка Маврова: Точно от там започва, има проектна документация, която е 
разделена нали като от осова точка до осова точка в рамките на финансовия ресурс, за 
да можем да се вместим в нея. 
 Иван Кичев: И тогава ще бъде обявена обществената поръчка. 
 Живка Маврова: Точно така. 

Иван Кичев: И ако трае като тази за закупуване на сметоизвозващите машини, 
ще цъфнем та ще вържем. 

 Живка Маврова: Не мога да коментирам. Ние сме длъжни да го направим по 
Закона за обществените поръчки, а как ще се развият нещата… 
 Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Г-жо Маврова, тъй като първо докладната е писана в ситуация 
на неизвестност от страна както от моя, за това че има кандидатстване и сме на 
някакъв етап на процедура да се подсигури поне за първия етап, който започва от 
военните блокове първия етап, на три етапа, казвам ги тези неща на присъстващият 
гражданин, ако не ги е разбрал…  
 Динко Цъцаров: Г-жа Стойчева, искаше да направи уточнение. 
 Маргарита Стойчева: Кандидатстването по Норвежкия проект първият етап е 
от ул. „В. Коларов“ до детската градина, това искам само да уточня, те също са три 
етапа. 
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 Динко Цъцаров: Беше казано на комисиите обратното. 
 Димитър Янков: От ул. „В. Коларов“ до детската градина е първия етап така ли. 
 Маргарита Стойчева: Това е за което сме кандидатствали сега. 

Живка Маврова: Това за което сме кандидатствали, той може да бъде и третия 
етап, затова е разделено на етапно, там сме кандидатствали за третия етап.  *** зона е с 
моста, *** сме внесли проект за реконструкцията на средно дере. 

Димитър Янков: Разделено е на три етапа. Първият етап е от „В. Коларов“ до 
детската градина може би и до дерето, което обхваща. Вторият етап е средната част на 
ул. „Й. Николова“ и третият етап е от към военните блокове, с кой етап започваме, от 
поредност или отзад напред. Защото от г-жа Маврова аз разбрах на комисиите, че 
започват от третия етап работата, кандидатстването, отзад напред. 

Живка Маврова: Да, от третия етап. От „В. Коларов“, значи в случая тя ви 
поясни Стойчева, че от „В. Коларов“ това е третия етап.  

Димитър Янков: Значи броенето започва от военните блокове на етапите, а 
работата ще започне от третия към първия. И няма яснота кога в крайна сметка ще 
започне работата по ремонта на тази улица. 

Живка Маврова: Няма как аз да отговоря на този въпрос, при положение че са 
внесени нещата, вие знаете кога са внесени, защото то е гласувано на сесия на 
общинския съвет. Очаквам до края на май да се…, доколкото знам сме одобрени, 
просто очакваме финансиране, за да можем да обявим вече процедурата по ЗОП. 

Иван Кичев: Аз също бих искал да попитам нещо, като специалист в тази област 
да ни отговорите чисто нормативно, е ли възможно, тъй като е разделено на три етапа 
съответно ремонтирането на тази улица, да речем единия етап не може ли да бъде 
предвиден в капиталовата програма от бюджета на общината, а останалите примерно 
да кандидатстват за външно финансиране, чисто нормативно възможно ли е това или не. 

Живка Маврова: Принципно е възможно. 
Иван Кичев: Ами тогава няма ли как да е, от 2016г. чакаме това външно 

финансиране и може да го чакаме още години. 
Живка Маврова: Разделението го направихме миналата година по повод 

кандидатстване, до тогава цялата улица не е била разделена и тогава се издаде  
строително разрешение с етапното изпълнение. 

Иван Кичев: Окей, в тази ситуация не може ли залегне в бюджет 2022г. в 
капиталовата програма единият етап поне да започне това нещо. 

Живка Маврова: Стига да има средства може. 
Иван Кичев: В новия бюджет който е 26мил.  
Димитър Янков: И опираме до парите, колко струва целия район на улицата. 
Живка Маврова: Както казах в началото 1800х.лв. 
Димитър Янков: Не съм чул, извинявам се. Само единия етап значи ще е някъде  

една трета. 
Живка Маврова: 400х.лв., затова ви казах че от осова точка до осова точка, всеки 

район е с различна дължина. 
Димитър Янков: Поради тази причина се различават и парите. Благодаря ви. 
Динко Цъцаров: Има ли други въпроси колеги. Изказване ли г-н Янков. 
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Димитър Янков: То е свързано с решението, което трябва да приемем. Аз 
смятам, че казаното от г-жа Маврова не променя с нищо въпросното решение да бъде 
прието. Като от страна на общината и на комисията ще се изложи писмено всичките 
тези неща казани в заседание, им се представят от общинския съвет, ще се представи и 
евентуалната възможност за това, което спомена г-н Кичев, какви средства могат да се 
прехвърлят от бюджета, от стари неизпълнени проекти. Защото ние за съжаление 
завличаме от година в година капиталови средства и не ги изпълняваме в конкретната 
година, завличаме ги за следващата година, което води до мисълта, че или те не са 
толкова приоритетни, не бих се нагърбил с такова мнение, но по някаква си причина те 
се завличат, не се усвояват. Затова държа това предложение да се приеме, да се 
разгледа и да се отговори с конкретните цифри, както тези посочени от г-жа Маврова, 
тъй и за евентуалната възможност за привличане на други средства, освен тези, за 
които кандидатства, защото тези три етапа ще се случват в продължение на много 
време. Имайте предвид, че гражданите ни не са виновни затова, че изпълнителя по водния 
цикъл не си е свършил работата, фактически най-големите проблеми се явяват с това, че 
когато е осъществявана тази канализация за отпадни води, фактически не е 
възстановено както трябва слоя, който е засегнат от пътя съответно от тротоарите, 
нали така. 

Живка Маврова: Значи така е било залегнало в самата програма на МОСВ, 
възстановява се само участъка,на който по принцип се извършва канализацията. 

Димитър Янков: Г-жо Маврова, благодаря ви, аз го знам това нещо. Но въпросът 
е когато се възстановява този участък, той трябва така да се възстанови, за да няма 
разлика, защото така е писано, но в първоначален вид. С други думи възстановява се,  
по такъв начин трябва да е свързано с останалата част от настилката, която не е 
засегната, с цел да не се получават дупки. То какво се получи, те само нахвърлиха 
едни павета,  отъпкаха ги и до там беше цялата работа, което значи че не сме си 
свършили работата по отношение на качеството на приемане на свършената работа от 
общината, от това патят нашите съграждани. Това е един друг аспект, който просто 
налага да се предприемат спешните мерки, с които аз настоявам в настоящото 
решение. Благодаря ви, да преминем към гласуване, ако няма никой желаещ да се 
изкаже. 

Динко Цъцаров: Колеги, ако няма други желаещи за изказване, гласуваме 
проекта за решение в докладната така както е предложен от колегата, който е съгласен 
с неговото предложение за решение, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението и Общински съвет прие 
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 Общински съвет – Средец възлага на кмета на Община Средец съвместно с 
Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на 
община Средец, да изготви Количествено-стойностна сметка за необходимия размер 
на средствата за извършване на основен, или частичен текущ ремонт на улица 
„Йорданка Николова“ и в срок до един месец да внесе предложение пред Общински 
съвет – Средец за размера на необходимите средства, източниците на 
финансирането, начините и сроковете за извършването на ремонтните дейности. 
 
 

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   - 

  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    - 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ВТОРА – Разглеждане на молба от 
граждани, живущи на ул. „Стефан Караджа“ гр. Средец. 

Молбата прочете председателят на съвета. 
Приложен е текста. 
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 Динко Цъцаров: Разписали са се 99-100% от живущите на съответната улица, 
четиридесет и няколко човека. Също има представител на вносителите. Молбата на 
14.03. е входирана в общинския съвет, също така и в общинска администрация. Г-жо 
Маврова, запитах ви на комисиите, казахте че нямате информация. 
 Живка Маврова: До този момент нямам. 
 Динко Цъцаров: До този момент не ви е разпределена, не ви е резолирана тази 
молба за изпълнение. Колеги, казусът е абсолютно същия, нашите съграждани желаят да 
живеят на улици, които са проходими за автомобили, за пешеходци, за майки с деца. 
Давам ви думата за изказване по молбата на гражданите, има ли желаещи. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Г-н Цъцаров, аз тъй като са аналогични случаите и тази улица 
доколкото ми е в паметта, тя е и по-къса, по-малка, с по-малка широчина, не е както 
„Й. Николова“, според мене аз препоръчвам да дадете някакво предложение за 
решение, след като даже още не е резолирана молбата, нека да изходим с едно подобно 
решение както в предходната докладна. Можете да го формулирате, това е моето 
предложение. 
 Динко Цъцаров: Предлагам да бъде абсолютно същото решение, което е: 
Общински съвет – Средец възлага на кмета на Община Средец съвместно с 
Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на 
община Средец, да изготви количествено-стойностна сметка за необходимия размер на 
средствата за извършване на основен, или частичен текущ ремонт на улица „Стефан 
Караджа“ и в срок до приемането на бюджета, предлагам, който така или иначе ще е 
след двадесет дни, да внесе предложение пред ОбС за размера на необходимите 
средства, източниците за финансиране, начините и сроковете за извършването на 
ремонтните дейности. Тази сметка, г-жо Маврова, предполагам, че можете да я 
направите и за седмица… 
 Живка Маврова: Тази сметка ще я направя за текущ ремонт, за основен ремонт 
няма как да направя сметка при положение, че няма проектиране на улицата. 
 Динко Цъцаров: Говорим за една предварителна сметка. 
 Живка Маврова: Да, няма значение, трябва да има проектна документация, за да 
се направи това изчисление. 
 Динко Цъцаров: Няма как да се предвиди заедно с проектната документация 
колко би струвал един основен ремонт, така ли да разбирам. 
 Живка Маврова: Да, защото не мога да знам нали каква ще е дълбочината, има 
доста, поне част от параметрите, които няма как аз да ги предвидя. 
 Динко Цъцаров: Добре, тогава можем да добавим, възлагаме… Да, заповядайте г-
н Янков. 

Димитър Янков: Г-н Цъцаров, понеже тръгнахте да цитирате предното решение, 
тука е записано на основен или частичен текущ ремонт, след като не може да е 
основен, искам да кажа, че тука няма някаква задължителност и конкретика, просто 
трябва да се прави нещо по темата с улиците, както с „Й. Николова“ така и с 
въпросната „Стефан Караджа“. 

Димитър Янков: Г-н Цъцаров, ще се наложи пак да изляза отпред. Понеже 
помолих г-н Камалиев да присъства на тази сесия.  

Динко Цъцаров: Уведомен е също, да. 
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Димитър Янков: Не го виждам и недоумявам, защо не е тука. Когато говорим за 
извършване на някакви дейности по улиците, то не е непременно да са нито някакъв 
сериозен капитал от основен ремонт, дори и не е сериозен текущ ремонт. Разполагаме 
с Общинско предприятие „Благоустройство и чистота“, благоустройство, какво 
повече, не ви ли говори думата благоустройство, озеленяване и чистота, е ми то е 
свързано с дейността на едно изрично, нарочно създадено общинско предприятие, 
което да върши някакви дейности. За един месец време, една голяма част от 
проблемите могат да се решат, най-тежките проблеми, докато чакаме външно 
финансиране. По тази логика на мислене, значи нищо не правим, стоим със скръстени 
ръце и чакаме държавата да отпусне пари, а държавата е в криза, и очакваните пари 
през май не се знае дали ще дойдат май , дали изобщо ще дойдат, а нещо трябва да се 
работи по тези улици. „Й. Николова“ е дълга улица, свързваща улица, там просто е 
безумно да стои в това състояние толкова време, без някакви козметики поне да се 
правят, поне от общинското предприятие. Предайте поне на г-н Камалиев да прочете 
протокола от заседанието. 

Динко Цъцаров: Г-н Камалиев също съм го поканил официално, надявам се поне 
до точка питания да успее да дойде, не знам, г-жо Дамбулова, имате ли информация за 
това. Лично пред мен кмета му звъня. 

Иван Кичев: Какви са толкоз неотложни тези задачи та да не можеш да си 
организираш нещата така, че да присъстваш на една сесия, която е веднъж месечно, аз 
съм много изненадан. За кмета не съм изненадан вече, там нещата са изтървани от 
всякъде. 

Динко Цъцаров: Аз не мога да ви отговоря, г-н Кичев. Колеги, предлагам да 
преминем към гласуване на докладната.  

Иван Кичев: Преди да минем, аз имам едно подобно питане само тъй и тъй 
тръгнаха нещата за улиците, извинявам се, че първо от място. 

Динко Цъцаров: Не сме в точка питания, правим изключение, ако е… 
Иван Кичев: Във връзка точно с тези улици, може би за тази не мога да кажа 

дали има същия проблем, но въпросът е, Вие го споменахте, г-жо Маврова,  когато се 
прави ремонт от ВиК и те имат задължение да си довършат ремонта и да асфалтират  
съответно участъка, който е засегнат. Имаше практика в която беше отговорено преди 
на подобен въпрос, че чакаме да се събере определен метраж, не знам точно по какви 
критерии от ВиК, за да извикат фирми и съответно да се ремонтира. Продължава ли 
тази практика, защото това нещо е валидно за всички улици в Средец. И в тази връзка 
няма ли да проведем някакви разговори, някакъв опит да променим нещо. 

Живка Маврова: Много пъти са провеждани разговори, много пъти са им писани ***. 
 Иван Кичев: И ВиК отказват, нали имаме и представител там, кмета е 
представител в асоциацията. Много пъти разговори, явно, благодаря, извинявам се 
малко за отклонението. 

Динко Цъцаров: Гласуваме проект за решение така както беше изчетен с малката 
корекция, която направихме,  който е съгласен с този проект за решение, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението и Общински съвет прие 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 468 

30 март 2022 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 
 

Общински съвет – Средец възлага на кмета на Община Средец съвместно с 
Общинската комисия по безопасност на движение по пътищата на територията на 
община Средец, да изготви Количествено-стойностна сметка за необходимия размер 
на средствата за извършване на основен, или частичен текущ ремонт на улица 
„Стефан Караджа“ и в срок до приемането на бюджета на община Средец да внесе 
предложение пред Общински съвет – Средец за размера на необходимите средства, 
източниците на финансирането, начините и сроковете за извършването на 
необходимите ремонтни дейности. 
 

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   - 

  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    - 
 

Динко Цъцаров: Господа и дами, които присъствахте на сесията с това 
проблематиката която разглеждахме и която ви касаеше пряко премина, ако желаете 
можете да останете на сесията, ако желаете може и да си ходите. Искате думата ли… 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

Георги Жабов: Искам да благодаря затова, което се изложи. Благодаря на всички 
участници. Това което аз исках да чуя го чух, въпреки че някои неща не ми станаха 
ясни, но понеже не съм заявил подобно изказване, довиждане и приятен ден на всички. 

Динко Цъцаров: Приятен ден и на Вас, благодаря че присъствахте на заседанието. 
Надежда Керемидчиева: От мен също, пожелавам ви благоприятна работа и не 

забравяйте, че сте избрани с доверието и трябва да го оправдаете на гражданите, 
защото много бързо минава времето и пак идват избори. Аз съм човек, който работи с 
думите и помня думи, сега има и технологии, не забравяйте какво сте обещали. 
Довиждане и приятна работа. 

От залата излезе Димитър Янков. 
 
Динко Цъцаров: Довиждане. Колеги, продължаваме с ТОЧКА ТРЕТА –  

Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост в изпълнение на 
Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 
2021 година. 

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” – 10 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 2 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 469 
30 март 2022 година 

 
 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.66 от Закона за общинската собственост и чл.6, ал.4 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската 
собственост 2020-2023 година и Годишната програма през предходната година, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Приема отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с 
имоти общинска собственост през 2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева   - 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  4.   Георги Димитров Вълчев       против 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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    - 
 
 

Динко Цъцаров: Със следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА продължаваме – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за 
интегрирано развитие на община Средец 2021г. – 2027г. през 2021 година. 

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” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 470 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.24, т.4 от Закона за регионално развитие и чл.72 от 
Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Одобрява Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано 
развитие на община Средец 2021г. – 2027г. за 2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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    - 
 
 
 В залата влезе общинският съветник Димитър Янков. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА по дневния ред –  Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне  на  
план-сметка за приходите и разходите на дейностите по управление на 
отпадъците, и изменя размера на такса битови отпадъци за 2022 година. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Други дейности по ООС” при общинска 
администрация. 

След проведени разисквания и дебати, Председателят подложи на гласуване 
проекта за решение в докладната записка.  

Гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 471 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.66 ал.1 и ал.4 от ЗМДТ и чл.21 от Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема план-сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за 

дейностите по събиране, извозване и обезвреждане на битови отпадъци, както и за 
почистване на обществени територии за 2022г. както следва: 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

План-сметка на приходите и разходите от ТБО  
за 2022г. 

1.ПРИХОДИ СУМА 

1.1. Такса БО от  граждани                                    255 000,00 лв. 

1.2. Такса БО от юридически лица            540 000,00 лв. 

1.3. Други собствени средства    684 377,00 лв. 

1.4. Преходен остатък от целева субсидия - КР   12 577,00 лв. 

1.5. Целеви средства  от РИОСВ отчисления по чл.64 225 000,00 лв. 

OБЩО ПРИХОДИ 1 716 954,00 лв. 

2. РАЗХОДИ  

2.1. Сметосъбиране и сметоизвозване 763 677,00 лв. 

2.2. Обезвреждане на БО /вкл.поддържане на депо/4000 
тона * 27,60 лв. 

110 400,00 лв. 

2.3. Отчисления по чл. 60 от ЗУО 4000 тона* 8,60 лв. 34 400,00 лв. 

2.4. Отчисления по чл. 64 от ЗУО  4000 тона* 95,00 лв. 380 000,00 лв. 

2.5. Закупуване на нови съдове за битови отпадъци.   75 000,00 лв. 

2.5. Поддържане на обществени територии 165 712,00 лв. 

2.6. Други /такси, винетки, застраховки/ 17 688,00 лв. 

2.7. Придобиване на ДМА 170 077,00 лв. 

OБЩО РАЗХОДИ 1 716 954,00 лв. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

  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    - 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Отчет на “Програма за управление на 
отпадъците” за 2021г. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Други дейности по ООС” при общинска 
администрация. 

След проведени разисквания и дебати, Председателят подложи на гласуване 
проекта за решение в докладната записка.  

Гласуваха: “за” - 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 5 гласа, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 472 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда и 
чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Отчет за изпълнение на “Програма за управление отпадъците в 

община Средец” за 2021 година. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  6.   Димитър Киряков Янков  въздържал се 



23. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  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    - 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА СЕДМА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
годишен отчет за изпълнението на „Програма за опазване на околната среда на 
община Средец”. 

Докладва Бисер Петков – мл. експерт „Други дейности по ООС” при общинска 
администрация. 

След проведени разисквания, Председателят подложи на гласуване проекта за 
решение в докладната записка.  

Гласуваха: “за” - 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 473 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.79, ал.5 от Закона за опазване на околната среда, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
Приема отчет за 2021 година по изпълнението на „Програма за опазване на 

околната среда на община Средец”. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 



24. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

  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  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    - 
 
 

Динко Цъцаров: Със следващата ТОЧКА ОСМА продължаваме – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец за 2022 година.  

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска 
администрация.  

След проведени разисквания, Председателят 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  № 474 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с изпълнението на чл.19, ал.2 и ал.3 от Закона 
за социално подпомагане и чл.36б, ал.4 от ППЗСД, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Годишен план за развитие на социалните услуги в община Средец през  

2022 година, съгласно Приложение №1. 
 



25. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



26. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



27. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



28. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



29. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



30. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



31. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 



32. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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   - 

  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    - 
 
 
 Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Приемане на Общинска програма 
за закрила на детето за 2022 година. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" при общинска 
администрация.  

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 475 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 
от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022 година. 



33. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

 
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   - 

  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    - 
 
 
 В залата влезе общинския съветник Янко Германов. 

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА ДЕСЕТА от днешния дневен ред следва –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Средец. 

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

След проведени разисквания и дебати, Председателят подложи на гласуване 
проекта за решение в докладната записка.  

Гласуваха: “за” - 9 гласа; “против” – 5 гласа; “въздържали се” – 1 глас, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 476 
30 март 2022 година 

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

администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



34. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

1. Приема изменението и допълнението на местните такси и цени в 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Средец както следва: 

 
ГЛАВА ВТОРА 

Раздел IV 
Такси за технически услуги 

         Чл.40. Размерът на таксите и сроковете за извършване на технически услуги се определя както 
следва: 

                                                                                                       лв./без ДДС/ 
1. Издаване на скици за недвижим имот 

за едно УПИ 
експресна 
 

било 
15.00 

 
 

става 
25.00 
70.00 

2. Издаване на виза за проектиране 
обикновена  услуга 
експресна услуга за едно УПИ 

 
30.00 

 
50.00 
80.00 

3. Презаверка на скици от издаването на които са изтекли шест 
месеца. 

 
 5.00 

 
 7.00 

4. Издаване на скица за един квартал 30.00 40.00 
5. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по 

териториалното и селищното устройство. 
 

 10.00 
 

 30.00 
6. Издаване на разрешение за строеж- 

-обекти от първа категория 
-обекти втора и трета категория 
-обекти четвърта и пета категория 
-обекти шеста категория 

 
500.00 
300.00 
100.00 
  50.00 

 
600.00 
400.00 
150.00 
  80.00 

7. Издаване на разрешения за поставяне на преместваеми обекти.  
  50.00 

 
100.00 

 
ГЛАВА  ТРЕТА 

Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от общината на физически и 
юридически лица 

 
 Чл.67.  Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях, както следва:    
                                                                                                                                           лв./без ДДС/ 

№ по 
ред 

Вид услуга Цена 
било 

Цена 
става 

14. Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, 
издаване удостоверение за въвеждане в експлоатация на 
видовете строежи от IV и  V категория. 

 
 
100.00 

 
 
150.00 

15. Съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти 0.3 % 
от 
стойността 
на СМР 

0.4 % 
от 
стойността 
на СМР 

16. Разглеждане на технически и работни проекти без доклад за 
оценка на съответствието чрез общински експертен съвет по 
устройство на територията (ОбСЕСУТ) .           

 
 
100.00 

 
 
150.00 

17. Разглеждане и одобряване на проекти за преработка към 
РС/разрешение за строеж/и издаване на заповед по чл.154 от 
ЗУТ. 

 
 
  30.00 

 
 
  50.00 



35. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

18. Съгласуване на инвестиционни проекти за благоустрояване 
и обекти на техническата инфраструктура. 

0.3 % 
от 
стойността 
на СМР 

0.4 % 
от 
стойността 
на СМР 

19. Допускане на устройствена процедура по чл.135 от ЗУТ и 
чл.124а от ЗУТ. 

 
  30.00 

 
  50.00 

20. Разрешаване на комплексен проект за инвестиционна 
инициатива по чл.150 от ЗУТ. 

 
  50.00 

 
100.00 

21. Проверка и заверяване на екзекутивна документация   20.00   30.00 
22. Одобряване на подробен устройствен план (ПУП  ). 100.00 150.00 
23. Обработка на преписки за изменение на дворищна 

регулация при условията на параграф 8 от ЗУТ. 
 
  50.00 

 
  70.00 

24. Издаване на разрешение за завършеност на строеж.   20.00   50.00 
25. Становище за приемателна комисия.   30.00   50.00 
26. Издаване на удостоверение за доброволна делба по чл.202 

от ЗУТ. 
 
  20.00 

 
  30.00 

27. Издаване на удостоверение за търпимост.   20.00   50.00 
28. Издаване на удостоверение за идентичност на УПИ.   10.00   20.00 
29. Изготвяне на справки за предвижданията на ТУП,ОУП и 

ПРЗ в процедури. 
 
  10.00 

 
  20.00 

30. Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени 
сгради в действащия кадастрален план по чл.52 от ЗИКР, 
във връзка с чл.175 от ЗУТ. 

 
 
  20.00 

 
 
  30.00 

31. Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за 
премахване/поправяне или заздравяване/ на 
строежи,негодни за използване или застрашени от 
самосрутване. 

 
 
  20.00 

 
 
  30.00 

32. Участие в приемателни комисии на физически и 
юридически лица. 

  
  50.00 

 
  70.00 

33. Изготвяне на копия от кадастралния план/кадастрални 
листа,ръчна скица,разписна книга и извадка от ЗРП 
/подробен устройствен план /. 

за 1 брой 
 
   2 лв. 

за 1 брой 
 
  3 лв. 

34. Изготвяне на копия от реперен карнет и предоставяне данни 
от геодезичната мрежа. 

за 1 брой 
точка -1лв. 

за 1 брой 
точка- 2лв. 

35. Заверени копия от протокол,заповед,кореспонденция и 
друга документация,съхранявана в отдел „Устройство на 
територията“. 

 
 
   3.00 

 
 
   5.00 

36. Издаване на удостоверение за идентичност на имот    3.00    5.00 
37. Заверка на протокол при определяне на строителна линия и 

ниво на строеж и откриване на строителна площадка. 
 
 
  50.00 

 
 
  70.00 

38. Издаване на удостоверение за законност на сгради   10.00   20.00 
39. Издаване на удостоверение и скица относно 

имоти,подлежащи на възстановяване,находящи се в 
границите на урбанизираните територии. 

 
 
  10.00 

 
 
  20.00 

40. Становище по чл.201 от ЗУТ за поделяемост на имот.   20.00   30.00 
41. Произнасяне по допускане, проучване и проектиране за 

изменение на подробен устройствен план. 
 
  30.00 

 
  50.00 

43. Възстановяване на изгубен,одобрен инвестиционен проект, 
по който е изпълнен строеж,чрез заснемане. 

0.3 % 
от 
стойността 
на СМР 

0.4 % 
от 
стойността 
на СМР 



36. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

44. Съгласуване на идеен инвестиционен проект. 0.3 % 
от 
стойността 
на СМР 

0.4 % 
от 
стойността 
на СМР 

45. Изготвяне на справки относно изменения на устройнствени 
планове и схеми. 

 
  10.00 

 
  20.00 

47. Издаване удостоверение за възникнало сервитутно право.  
  10.00 

 
  20.00 

48. Заверка на технически паспорти.   20.00   30.00 
49. Проверка за установяване съответствието на строеж с 

издадените строителни книжа и за това,че ПУП  е приложен 
на място по отношение на застрояването. 

 
 
  20.00 

 
 
  30.00 

50. Отразяване на промени в разписния списък към 
кадастралния план. 

    2.00     5.00 

 
 
 
 
70. 

Ползване зали общинска собственост 
Зала № 1 
за 1 час; 
за 2 часа; 
за повече от 2 часа 
Зала № 2 
за 1 час; 
за 2 часа; 
за повече от 2 часа 

 
 
10.00 
20.00 
30.00 
 
  5.00 
10.00 
15.00 

 
 
15.00 
25.00 
35.00 
 
10.00 
15.00 
20.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
96. 
 
 
 
 

Извършване на услуга-Обществена пералня“Пране, 
сушене и гладене“ : 
 
1.Спално бельо: 
-плик; 
-чаршаф; 
-калъфки; 
-хавлии; 
(пране,сушене и гладене  ) 
под 5 кг. 
над 5 кг. 
 
2.Други: 
-олекотени завивки; 
-одеала; 
-покривки; 
-салфетки; 
-завеси; 
-губери; 
-спални чували; 
( пране и сушене ) 
3.Индивидуални дрехи: 
 
4.Спално бельо от хотели и мотели: 
-плик; 
-чаршаф; 
-калъфки; 
-хавлии; 
-олекотени завивки; 
-одеяла; 
-покривки; 
-завеси; 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.20лв./кг. 
1.00лв./кг. 
 
 
 
 
 
 
 
2.00лв./кг 
 
 
 
1.40лв./кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.40лв./кг. 
1.20лв./кг. 
 
 
 
 
 
 
 
2.30лв./кг. 
 
 
 
1.70лв./кг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



37. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

-други 
(пране,сушене и гладене ) 
 
до 20 кг. 
от 20- 50 кг. 
от 50-100 кг. 
над 100 кг. 
Средна цена:   1.56 лв. (без ДДС)        1.88 лв. (с ДДС ) 

 Цената на обслужване на клиенти в общинска 
пералня с.Дебелт – от 1.40 лв.(без ДДС)  
до 1.75 лв.(без ДДС ) в зависимост от обема пране и 
сключените договори с клиентите. 

 
 

 
 
 
 
 
1.75лв./кг. 
1.60лв./кг. 
1.50лв./кг. 
1.40лв./кг. 
 
 

           

             2. Изменението и допълнението в Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Средец влиза в сила от 01.04.2022 г. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 5 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев       против 
  5.   Даниел Николов Чолаков       против 
  6.   Димитър Киряков Янков       против 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев       против 
  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       против 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване с 
проект „Изграждане на комбинирано спортно игрище за футбол на малки 
вратички/хандбал и ограда в гр. Средец, община Средец“ към Министерство на 
младежта и спорта. 
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Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

След проведени разисквания и дебати, Председателят 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  № 477 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и съгласно реда и условията на НАРЕДБА № 4 от 8.07.2019 
г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти – 
държавна и общинска собственост, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            1. Общински съвет – Средец одобрява проект „Изграждане на комбинирано 
спортно игрище за футбол на малки вратички/хандбал и ограда в гр. Средец, община 
Средец“ в УПИ ІІІ, кв.109 по плана на гр. Средец, за кандидатстване към 
Министерство на младежта и спорта по реда и условията на НАРЕДБА № 4 от 
8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни 
обекти – държавна и общинска собственост (обн., ДВ, бр. 55 от 12.07.2019 г.). 
           2. Упълномощава кмета на общината да предприеме необходимите действия 
за изпълнение решението на Общинския съвет. 
          3. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

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   - 

  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 
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  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 с ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от днешния дневен 
ред – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 
Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 

Докладва вносителя. 
За членове на комисията бяха предложени от Иван Кичев – общинския съветник 

Даниел Чолаков и от Антоанета Колеолова – общинския съвет Лало Гюров.  
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка с 

предложените общински съветници.  
Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 478 

30 март 2022 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и във връзка с чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет Средец избира за членове на Комисията за провеждане на 

публични търгове или публично оповестени конкурси общинските съветници:      
г-н Даниел Чолаков и г-н Лало Гюров. 
 
 

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   - 

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  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: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
   1. Предварително съгласие за право на преминаване, право на прокарване и  
сервитут на местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“- село Варовник 
км.16+925 дясно до ПИ 04621.163.1000 по КК на землището на село Богданово, 
община Средец през следните поземлени имоти: ПИ с идентификатор 
04612.136.250 – за земеделска територия, НТП – за селскостопански, горски и 
ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 1.710 дка, 8 кат., публична 
общинска собственост; ПИ с идентификатор 04612.135.896 – за земеделска 
територия, НТП – за селскостопански, горски и ведомствен път, местност 
„Полук баир“, с площ 2.110 дка, 8 кат., публична общинска собственост, по КККР 
/кадастралната карта и кадастралните регистри/ на село Богданово, община 
Средец до поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 – с предназначение на 
територията „горска“, НТП – друг вид дървопроизводителна гора. 
   2. Разрешение за изработване на ПУП-ПП /парцеларен план/ за трасе на  местен 
път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“ - село Варовник км.16+925 дясно, за 
поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 - за кариера за добив на 
строителни материали (варовик и трошен камък), концесионер фирма „ЕЙЧ БИ 
МИНЕРАЛС“ ООД, ЕИК 175129451, представлявано от Жоро Василев Генов, по 
КК на землището на село Богданово, община Средец.  

Докладва Божидар Божинов – специалист „Незаконно строителство“ в дирекция 
„Устройство на територията, строителство, екология и БКС” при общинска 
администрация. 
 Общинският съветник Димитър Янков изрази становище по докладната, след 
което се встъпи в процедура на гласуване.  
 От залата излезе Димитър Янков. 

Председателят 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  № 479 
30 март 2022 година 

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

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
              1. Общинският съвет гр. Средец на  основание чл.29, ал.1  от Закона за 
опазване на земеделските земи и чл.30, ал. 3 от Правилника за приложение на Закона 
за опазване на земеделските земи дава предварително съгласие за учредяване право на 
преминаване, право на прокарване и сервитут на местен път, започващ от III-908 
П.К. „БОСНА“- село Варовник км.16+925 дясно до ПИ 04621.163.1000 по КК на 
землището на село Богданово, община Средец през следните поземлени имоти: ПИ с 
идентификатор 04612.136.250 – за земеделска територия, НТП – за селскостопански, 
горски и ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 1.710 дка, 8 кат., публична 
общинска собственост, ПИ с идентификатор 04612.135.896-за земеделска територия, 
НТП - за селскостопански, горски и ведомствен път, местност „Полук баир“, с площ 
2.110 дка, 8 кат., публична общинска собственост, по КККР /кадастралната карта и 
кадастралните регистри/ на село Богданово, община Средец до поземлен имот с 
идентификатор 04612.163.1000 – за кариера за добив на строителни материали 
(варовик и трошен камък) за срок от 30 години. 
               2. Общинският съвет гр. 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 - парцеларен план за  
трасе на местен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“- село Варовник км.16+925 
дясно на поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 - с предназначение на 
територията „горска“, НТП - друг вид дървопроизводителна гора, по КК на 
землището на село Богданово, община Средец. Проектът да бъде съгласуван с АПИ и 
РИОСВ. 
              3. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закона за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на ПУП- 
парцеларен план  за трасе наместен път, започващ от III-908 П.К. „БОСНА“- село 
Варовник км.16+925 дясно на поземлен имот с идентификатор 04612.163.1000 - за 
кариера за добив на строителни материали (варовик и трошен камък), по КК на 
землището на село Богданово, община Средец. 
 

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   - 
  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  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 
 
 
 От залата излезе Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: Със следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА продължаваме 
– Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в с. Белила. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 480 
30 март 2022 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 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 5430,00 лв. 

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

наддаване на Имот № 501.96 в кв. 15 с площ от 1224 кв.м. по Кадастралния план на 
с.Белила, при граници на имота: 501.93, 501.94, 501.95, 501.9503-улица и 501.92, при 
начална тръжна цена в размер на 5430,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
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3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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    - 
  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 
 
 
 В залата влезе общинският съветник Димитър Янков. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 481 
30 март 2022 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, 
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ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 3590,00 лв. 

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

наддаване на Имот № 501.93 в кв. 15 с площ от 780 кв.м. по Кадастралния план на 
с.Белила, при граници на имота: 501.9501-улица, 501.94, 501.96 и 501.92, при начална 
тръжна цена в размер на 3590,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  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    - 
  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 колеги със следващата ТОЧКА 
ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в 
с.Драчево. 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

В залата влезе общинският съветник Лало Гюров. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха:  

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  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  въздържал се 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров    - 
  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: Докладната не се приема. Г-н Вълчев…. 
 Георги Вълчев: Като председател на група искам думата. Колеги, приключихме с 
подаръците, съберете си групата от девет човека, за да минават точките, знаете 
мнението на опозицията поначало за продажба на общинска земя. И предлагам 
почивка петнадесет минути от нашата група. 
 Председателят обяви петнадесет минутна почивка. 
 
 След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от тринадесет 
общински съветника. Отсъства  общинският съветник Яна Биюкова. Закъсня Йона 
Чобанова. 

Динко Цъцаров: Продължаваме колеги със следващата ТОЧКА 
СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община 
Средец относно: Продажба на имот – частна общинска собственост (ЧОС) в 
гр.Средец. 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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” – 8 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 4 
гласа, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 483 
30 март 2022 година 

 
Общински съвет не приема предложения проект за решение в докладната 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  8 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 4 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев  въздържал се 
  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    - 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров    - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 
 Димитър Янков: Г-н Цъцаров, ако може процедурно да обясня отрицателен вот, 
ще гледам да съм максимално кратък. Както обяви председателят на групата, стига с 
подаръците, поради тази причина гласувах – против. Повечето докладни до края на 
дневния ред визират точно този вид и повечето са продажби, поради тази причина аз 
гласувах против. И не конкретно, че съм против тази продажба, но при положение, че 
г-н кмета го няма тука да си защитава докладните и при положение, че както вървят 
нещата ще го няма и в точка питания, аз не виждам,  конкретно за себе си говоря, защо  
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

да остана в залата. Още повече си имам служебни ангажименти достатъчно и да 
гласувам такива докладни, които по принцип сме против и то след като приехме една 
безумна несправедлива наредба с увеличение на такси, цени и услуги, пожелавам 
ползотворна работа. Приятен ден. 
 Залата напуснаха общинските съветници Димитър Янков и Георги Вълчев. 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – 
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 VІ-205, кв.23 в 
с.Светлина. 

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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1  
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 484 
30 март 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 20/ 1020 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ VІ – 205 в кв.23 по ПУП на с. Светлина, 
отреден за жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в 
размер на 120,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на А. С. Р. 20/ 1020 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ VІ – 205 в кв.23 по ПУП на с. Светлина, отреден за жилищно строителство,  
при граници на имота: УПИ VІІ-205, УПИ V-206 и от две страни улица, за сумата от 
120,00 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 – 11 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

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

  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    - 

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 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА 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 VІІ-205, кв.23 в с. Светлина. 

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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1  
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 485 
30 март 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 30/ 730 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІІ – 205 в кв.23 по ПУП на с. Светлина, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
180,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
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                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

           2. Продава на А. С. Р. 30/ 730 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ VІІ – 205 в кв.23 по ПУП на с. Светлина, отреден за жилищно строителство,  
при граници на имота: УПИ VІІІ-204, УПИ V-206, УПИ VІ-205 и улица, 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 съсобственика. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  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    - 

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 
 
 
 В залата влезе общинският съветник Йона Чобанова. 

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 имот № 501.299, кв.27а в гр. Средец. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 486 
30 март 2022 година 

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

местната администрация, чл.36, ал.1, т.2 от Закона за общинската собственост и 
чл. 44, ал.1, т.3 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 130/ 418 кв.м. идеални части 
от поземлен имот № 501.299, попадащ в УПИ І в кв.27а, целият с площ от 4250 кв.м. 
по ПУП на гр. Средец, отреден за многофункционално обществено обслужване и 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
6550,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на П. Й. С. 130/ 418 кв.м. идеални части от поземлен имот № 
501.299, попадащ в УПИ І в кв.27а, целият с площ от 4250 кв.м. по ПУП на гр. Средец, 
отреден за многофункционално обществено обслужване и жилищно строителство,  
при граници на имота: улица и поземлен имот № 501.2225, за сумата от 6550,00 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 – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  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    - 
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  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под 
наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Кубадин. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 487 
30 март 2022 година 

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

местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12 
от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отдава под наем, чрез процедура на търг с тайно наддаване на помещение с 
площ от 15 кв.м., разположено в североизточната част на втория етаж от 
двуетажна масивна сграда - кметство с. Кубадин със обща з.п. на сградата от 108 
кв.м., изградена в УПИ XV, кв.14 по плана на с. Кубадин, с Акт за ПОС № 689/ 
04.09.2001г., при граници на помещението: север и изток – външен зид, запад – общ. 
помещение и юг - коридор. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 15 кв.м. площ 
в размер на 27,00 лв. без вкл. ДДС.    

3. Възлага на Кмета на Общината да проведе търга съгласно Глава пета от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост и сключи договор за наем за срок от 5 години. 
 

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

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
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  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 
 
 

Тодор Стаматов: Процедурно предложение, точка шестнадесета да бъде 
прегласувана, мотивацията ми е, че г-н Лало Гюров не можа да чуе докладната и може 
да го заинтригува предложението. Г-н Гюров съгласен ли сте. Ако може отново да я 
прочетем, защото той наистина не можа да я чуе. 

Динко Цъцаров: Предлагате прегласуване на шестнадесета точка. 
За ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна общинска 
собственост (ЧОС) в с. Драчево – 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 482 
30 март 2022 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 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
            1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 
собственост за 2022 г., чрез допълнение на Раздел В-Имоти, които община Средец 
има намерение да продаде, в частта урегулирани поземлени имоти и включва под № 
99 – УПИ V, в кв.6 с площ от 880 кв.м. по плана на с. Драчево. 

2. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 9770,00 лв. 
без вкл. ДДС. 

3. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Урегулиран поземлен имот V в кв.6, с площ от 880 кв.м. по ПУП на 
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с.Драчево, при граници на имота: УПИ VІ- 102, УПИ ІV-101 и от две страни улица, 
при начална тръжна цена в размер на 9770,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на ползване 
върху имот с идентификатор 29221.97.545 по КККР на с. Момина Църква. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 488 
30 март 2022 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 



54. 
 

                                                                                                                          Председател: 
                                                                                                             Секретар: 

пчеларството, чл.7, ал.2, чл.14, ал.7 във връзка с ал.2 от Закона за общинската 
собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде учредено право на 
ползване върху имот с идентификатор 29221.97.545 по КККР на с. Момина Църква  с 
площ 1063 кв.м., нтп - пасище, осма категория, в м.”Старите лозя”, за отглеждане 
на пчелни семейства. 

2. Предоставя право на ползване върху 29221.97.545 по КККР на с. Момина 
Църква  с площ 1063 кв.м., нтп - пасище, осма категория, в м.”Старите лозя”, за 
настаняване на пчелни семейства, без търг или конкурс на С. М. К. с адрес гр. Средец, 
с регистриран животновъден обект с ветеринарен рег. №83200122. 

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  17,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да  сключи договора за  учредяване 
правото на ползване. 
 

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

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

  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на 
поземлен имот с идентификатор 24712.2.505 по КККР на с. Дюлево. 
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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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 489 
30 март 2022 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. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 

независим лицензиран оценител за поземлен имот с идентификатор 24712.2.505 в 
размер на 2708,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 24712.2.505 по КККР на 
с.Дюлево, нтп - друг вид земеделска земя, четвърта категория в м.”Демердежки 
път”, актуван с Акт за ЧОС №4470/10.03.2022 г., с граници и съседи: 24712.2.135, 
24712.2.334, 24712.2.504, 24712.2.333, с начална тръжна цена 2980,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И 
ЧЕВЪТРТА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.26.529 по КККР на 
гр.Средец. 

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” – няма; “въздържали се” – 2 
глас, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 490 
30 март 2022 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. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 

независим лицензиран оценител за поземлен имот с идентификатор 17974.26.529 в 
размер на 2481,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 17974.26.529 по КККР на 
гр.Средец с площ 2794 кв.м. с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, 
девета категория, в м.”Малката река”, с граници и съседи: 17974.26.528, 
17974.26.531, актуван с Акт за ЧОС №4331/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 
2730,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
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Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев         - 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от днешния дневен ред –  
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 20273.42.46 по КККР на с. Дебелт. 

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

След проведени разисквания и дебати, Даниел Чолаков предложи тройно да се 
завиши началната тръжна цена – 2280лв., а Тодор Стаматов – начална тръжна цена 
600лв. на декар. Преди гласуването г-н Чолаков оттегли предложението си. 

Председателят подложи на гласуване предложението на г-н Стаматов – 
началната тръжна цена да започне с 600,00 лева на декар. 

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” - 12 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 491 

30 март 2022 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, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 

независим лицензиран оценител за поземлен имот с идентификатор 20273.42.46 в 
размер на 683,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване, на поземлен имот с идентификатор 20273.42.46 по КККР на 
с.Дебелт с площ 3138 кв.м. с начин на трайно ползване - друг вид земеделска земя, 
седма категория, в м.”Недялкови каби”, с граници и съседи: 20273.43.53, 20273.42.48, 
20273.42.45, актуван с Акт за ЧОС №4332/25.10.2021 г., с начална тръжна цена 
600,00 лева на декар. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

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

  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА следва – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени 
имоти с идентификатор 24712.15.20 и 24712.15.190 по КККР на с. Дюлево. 
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Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

Председателят на съвета предложи, както в предната докладна, началната 
тръжна цена на имотите да бъде 600,00 лева на декар. 

Други предложения не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване направеното предложение. 
Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 492 

30 март 2022 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. Общински съвет на община Средец одобрява оценката, изготвена от 

независим лицензиран оценител за поземлен имот с идентификатор 24712.15.20 в 
размер на 1030,00 лева, на имот с идентификатор 24712.15.190 в размер на 5003,00 
лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на следните поземлени 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”, актуван с Акт за ЧОС №4468/10.03.2022 г., с граници и съседи: 24712.15.467, с 
начална тръжна цена 600,00 лева на декар; 

- 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”, актуван с Акт за ЧОС №4469/10.03.2022 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, с начална тръжна цена 600,00 
лева на декар. 

3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

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

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

  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна записка от 
Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия на студент, 
съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец. 
 Докладва Тодор Стаматов – член на постоянната комисия по „Образование, 
култура и вероизповедания”. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 493 

30 март 2022 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация и чл.4 от Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община  Средец,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Отпуска стипендия за зимен семестър на учебната 2021/2022 година на Е. Б. 
Б. с постоянен адрес гр. Средец. 
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2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената 
за страната минимална работна заплата. 

3. На основание чл.11 от Наредбата Общински съвет – Средец възлага на 
кмета на Община Средец да сключи договор със студента.  
 

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

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

  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА 
– 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 по „Образование, 
култура и вероизповедания”. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 494 
30 март 2022 година 

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

местната администрация,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
               Отпуска еднократни финансови помощи на: 

 Е. К. Д., живуща в гр. Средец – сумата от 50лева; 
 С. М. М., живущ в с. О., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Л. К. А., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 Б. Б. К., живуща в гр. Средец – сумата от 300лева; 
 Д. К. К., живуща в гр. Средец – сумата от 100лева; 
 О. С. А., живущ в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 З. Д. С., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 М. В. М., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 Й. П. В., живущ в гр. Средец – сумата от 200лева; 
 Я. К. К., живущ в гр. Средец – сумата от 200лева; 
 С. Д. Й., живуща в с. Д., общ. Средец – сумата от 50лева; 
 М. Й. С., живущ в гр. Средец – сумата от 50лева. 

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

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

  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    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА от днешния 
дневен ред – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец 
относно: Гласуване на решения на общото събрание на Асоциация по В и К на 
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обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 
гр.Бургас и даване на мандат. 

 Докладва Николета Каракостова – мл. експерт „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” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общински съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 495 
30 март 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.15 и 23 от Закона за местното самоуправление и 

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 

 
I. Общински съвет – Средец дава мандат на инж. Иван Жабов - кмет на 

община Средец, представител по Закона за водите на общината в Асоциация по В и К 
на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, 
гр.Бургас, да гласува на извънредно заседание на общото събрание на асоциацията, 
което ще се проведе на 20.04.2022 г. от 10:30 часа, резервна дата за провеждане на 
заседанието, без промяна на дневния ред 28.04.2022 г., 10:30 часа, в сградата на 
Областна администрация Бургас, в гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 1, предложения с 
писмо-покана изх. № 91-08-25/21.03.2022 г. на Областния управител на област Бургас 
и Председател на асоциацията дневен ред и решения, както следва: 

По т. 1 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл.5, ал.3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за 

условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от 
Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас 
съгласува проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез 
водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в 
различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 
Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и 
канализация - Варна“ ООД, гр.Варна, в качеството на ползвател, от друга страна.  
– „ЗА“. 

По т. 2 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл.5, ал.3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за 

условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от 
Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 
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територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува 
проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез 
водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в 
различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация - Варна“ 
ООД, гр. Варна, в качеството на доставчик, от една страна, и  „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД, гр. Бургас, в качеството на ползвател, от друга страна. - „ЗА“. 

По т. 3 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл.5, ал.3, от Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за 

условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на 
водоснабдителните и канализационните системи, във връзка с чл.198в, ал.4, т.5 от 
Закона за водите, общото събрание на Асоциация по В и К на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува 
проекта на Договор за възмездно доставяне на водни количества чрез 
водоснабдителна система, използвана за предоставяне на водоснабдителни услуги в 
различни обособени територии, между „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. 
Бургас, в качеството на доставчик, от една страна, и „Водоснабдяване и 
канализация - Сливен“ ООД, гр. Сливен, в качеството на ползвател, от друга 
страна. - „ЗА“. 

По т. 4 от дневния ред: 
РЕШЕНИЕ: На основание чл.33а от Правилника за организацията и 

дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, общото събрание на 
Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД, гр.Бургас одобрява Подробната инвестиционна програма на 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за 2022 г. - „ЗА“. 

По т. 5 от дневния ред:  
РЕШЕНИЕ: На основание чл.198в, ал.4, т.5 от Закона за водите, общото 

събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от 
„Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас съгласува Бизнес плана за развитие 
на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД, гр. Бургас за периода 2022 
– 2026 г.. - „ЗА“. 

II. ОПРЕДЕЛЯ Николина Пенева Дамбулова - Зам.-Кмет на Община Средец за 
представител на Община Средец на заседанието на общото събрание на Асоциация 
по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕАД, гр. Бургас, при невъзможност на кмета на община Средец  да участва лично в 
общото събрание на Асоциацията, за приемане на предложения дневен ред и на 
посочените решения. 

III. На основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс допуска 
предварително изпълнение, предвид датата на насроченото заседание 20.04.2022 г., 
резервна дата за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред 28.04.2022 
г., и с оглед осигуряване на представител на общината на общото събрание на 
Асоциация  по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕАД, гр. Бургас. 
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         Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ТРИДЕСЕТА – Питания. Информирам ви, 
че писмени питания в деловодството на Общинския съвет през месеца не са 
постъпили. На 28.03.2022 г. постъпи заявление от о.з. полк. д-р Стоян Иванов Стоянов 
от гр. Средец, ул. „Цв. Радойнов“ №44. „Г-н председател, моля да бъда допуснат за 
изказване на сесията на общински съвет на 30.03.2022 г. Считам, че молбата ми ще 
бъде удовлетворена.” Колеги, съгласно правилника, чл.31, ал.6,  гражданите могат да 
се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на 
общинския съвет, кмета или общинска администрация, представляващи обществен 
интерес, като писмено заявят искането си в тридневен срок преди заседанието само по 
въпроси включени в дневния ред. Преди разглеждането на съответната точка от 
дневния ред Общинския съвет гласува допускане на изказването, с оглед преценката за 
обществен интерес съобразно чл. 28, ал. 3 от ЗМСМА.  Съгласно ал.7, гражданите 
имат право да се изказват в рамките на 5 минути. Г-н д-р Стоянов, заповядайте в 
рамките на пет минути да изложите вашето изказване или питане към съветниците, 
или администрацията, не сме запознати предварително. 
 Д-р Стоян Стоянов: Уважаеми г-н председател, уважаеми господа общински 
съветници, аз изразявам, упълномощен съм от голяма група хора, които даже искаха да 
присъстват, но се споразумяхме да изкажа само аз мнението на много хора. Затова 
въпреки, че съм опериран преди двадесет дена на гласните връзки се мъча тука да 
говоря. Ми се струва, че се заражда някакво гражданско движение в града и общината, 
така че не мога да кажа какво е, упълномощен съм да поставя въпросите аз. Първо, да 
не ставам банален, кучетата продължават да се разхождат по улиците, хапят деца, оня 
ден едно дете му помогнах на пазара, в квартала също. Минава една група, която ни 
предупреждават да регистрираме домашните кучета, да ще ги регистрираме, а с 
уличните кучета как ще се справим, няма ли да се помисли нещо, приют или не знам 
там в другите градове правят нещо, за да се ограничат бездомните кучета. Второ – 
казаните за смет са издънени и малките и големите, минете по улиците и вижте как  
лежат големите казани без колела, без нищо, малките казани всичко е издънено. Аз 
съм пускал молба и нямало. Трето – пред където живея някой поставил 20-30 кола и 
заградил място около тридесет квадрата, там квартала негодуват от тая работа. 
Минават полиция, минават общински съветници, минават общинска полиция, никой 
не взема мерки, мисля че не всеки може да загражда така общинска поляна и какво ще 
правят не знам, пречат на подхода на магазините. И пак поставям въпроса за 
управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“, този управител работи два дни в седмицата, сряда и 
четвъртък от 10-12ч. и получава над три хиляди лева, толкова ли е богата болницата не 
знам, но служебната кола ходи да я взема и ходи да я връща. Така, направих си труда 
да изчисля, около петстотин километра за тези само два дни дето се казва, по три лева 
бензин са хиляда и петстотин лева. А всички управители досега, д-р Макшева си 
идваше с нейната кола, д-р Комнев си беше в Средец, Карабджаков си караше 
служебната кола без шофьор да го кара, Цанев си идваше с неговата лична кола, 
Георгиев си беше местен човек, не знам тази госпожа с какви привилегии се ползва, но 
този разход, който става в болницата мен ми се струва неправилно. И целият персонал 
и половината град да кажа негодуват от тази работа. В най-натовареното време, сега се 
води война в Украйна, един месец персонала беше без телевизия, защото не била 
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платена, е ми каква информация ще има персонала, ако падне един дрон, както падна в 
Хърватия, така че би трябвало да се помисли по този въпрос. Как ще се организира 
медицинската помощ, ако стане някое извънредно положение, хирургично отделение 
ще има ли, първото което го няма, закрито е. Как ще работят персонала. И на последно 
място, се интересуват хората къде е бомбоубежището в град Средец, хората не знаят 
всички сигнали на опасност, не знаят как, къде да отидат, само чувам, че една детска 
градина и училището, ама това е за петстотин човека, а останалите къде ще отидат, 
помислете. Мисля, че трябва да има някакви листовки където да се изяснят тези 
въпроси, защото войната не е свършила още. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: И аз благодаря, че се вместихте в рамките на пет минути. 
Относно въпросите, които поставихте ще получите писмен отговор. 

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

закри Тридесет и първото заседание на Общински съвет на община Средец.  
 
 

Всички изказвания, дебатите и направените предложения по докладните 
записки, могат да се видят и чуят от качения на сайта на общината в секция 
„Общински съвет” видеозапис на заседанието. 
 
 
 
 
04.04.2022г.  
 гр. Средец  
 
 
Изготвил протокола:  

/Даниела Петрова/  
 
 

Председател:  
/Динко Цъцаров/ 
 

 
 

Секретар:  
      /Антоанета Колеолова/ 




