
1. 

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. № 96-00-07 
    06 юли 2022 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 35 

На 29 юни 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 
петото 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 всичките седемнадесет общински съветника: 
1. Антоанета Станкова Колеолова
2. Валери Димитров Ангелов
3. Владислава Станилова Цанева
4. Георги Димитров Вълчев
5. Даниел Николов Чолаков
6. Димитър Киряков Янков
7. Динко Янев Цъцаров
8. Иван Димитров Кичев
9. Ивелина Стоянова Стоянова
10. Йона Николова Чобанова
11. Красимира Янкова Георгиева
12. Лало Антонов Гюров
13. Петьо Георгиев Колеолов
14. Стоянка Стоянова Кисьова
15. Тодор Стаматов Стаматов
16. Яна Иванова Биюкова
17. Янко Калудов Германов

За заседанието закъсня Антоанета Колеолова. 
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На заседанието присъстваха: зам.-кметът на община Средец – г-жа Николина 
Дамбулова; Георги Станилов – секретар на общината; директори на дирекции; 
представители от общинска администрация и структури; гости. 

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, уважаема г-жо Дамбулова, добър 
ден и на присъстващите дами и господа, които сте гости на днешната сесия. 
Регистрирани до момента са шестнадесет общински съветника, имаме необходимия 
кворум, откривам тридесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Средец. 
Предстои да изберем секретар на днешното заседание,  моето предложение е секретар 
на сесията да бъде г-жа Стоянка Кисьова. Имате ли други предложения колеги. …Ако 
няма, който е съгласен г-жа Кисьова да стане секретар на днешното заседание, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

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

Динко Цъцаров: Уважаеми колеги, проекта за дневния ред, който разгледахме на 
заседанията на постоянните комисии, се състои от двадесет и една точки. Имате ли 
предложение за промяна или допълнение на така предложения ви проект за дневен ред 
на днешното заседание. …Ако нямате, който е съгласен  предложения проект за дневен 
ред да стане дневен ред на днешната  сесия, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали 
се”. 

Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесет и петото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изпълнение  на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по 
пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС  към 31.12.2021 г.;  

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна в  капиталовата  програма на община Средец за 2022 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на цената на таксите за храна в кухня майка – кетъринг 
„Средец“; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Приемане на нова такса в Наредбата за определяне и администриране на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Средец;  

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за промяна на начина на трайно ползване на поземлени 
имоти, горска територия, частна общинска собственост, част от 
подробен устройствен план- план за преминаване( ПУП-ПП) 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 както следва: ПИ с идентификатор 04612.161.5 – горска 
територия, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, местност „ 
Мъшкова поляна“, с площ 81.984 дка, частна общинска собственост; ПИ с 



3. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

идентификатор 04612.162.6- горска територия, НТП- друг вид 
дървопроизводителна гора, местност „Чаталитите падини“, с площ 
88.419 дка, частна общинска собственост и ПИ с идентификатор 
04612.162.5 – горска територия, НТП – друг вид дървопроизводителна 
гора, местност „Чаталитите падини“, с площ 130.526 дка, частна 
общинска собственост по КККР /кадастралната карта и кадастралните 
регистри/ на село Богданово, за осигуряване на достъп до 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; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на 
строеж за изграждане на фотоволтаична централа, находяща се в 
землището на с. Дюлево, с. Орлинци, с. Суходол и с. Светлина; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ 
устройствен план/ на Община Средец за четири землища: село Орлинци, 
село Светлина, село Дюлево и село Суходол; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имоти, находящи се в землището на гр. Средец, от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 17974.33.101 по КККР на 
гр. Средец; 

10. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне право на безвъзмездно управление върху имот - публична 
общинска собственост  в полза на ОП „Озеленяване, благоустройство и 
чистота“ гр. Средец; 

11. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Пътни разходи от местоживеене до месторабота на психолог от Център 
за обществена подкрепа град Средец; 

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

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

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

15. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела 



4. 
 

  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

на Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в имот 
501.208, кв.5 в с. Бистрец; 

16. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Предоставяне под наем на част от имот – частна общинска собственост 
без търг или конкурс на „Български пощи“ ЕАД чрез Регионално управление 
„Югоизточен регион“ гр.Бургас за осъществяване на пощенски услуги; 

17. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имоти – публична общинска собственост 
за осъществяване на пощенски услуги; 

18. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост (ПОС) в 
гр.Средец; 

19. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Промяна възнаграждението на управителя на „МБАЛ 
СРЕДЕЦ” ЕООД  гр. Средец; 

20. Докладна записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални 
дейности и социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократна 
финансова помощ; 

21. Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №35 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 

 В залата влезе Антоанета Колеолова. 
Динко Цъцаров: Започваме работа по същество, като ТОЧКА ПЪРВА в дневния  

ред е – Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изпълнение на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по пълна 
бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 31.12.2021 г.. 

Докладва Анета Колеолова – директор дирекция „Финанси, счетоводни дейности 
и човешки ресурси” при общинска администрация. 

След проведени разисквания и дебати, Председателят на съвета предложи 
точките от  проекта за решение в докладната записка да се гласуват анблок. 
Подложено на  гласуване предложението се прие със 17 гласа – “за”; “против” – няма; 
“въздържали се” – няма.  

Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 5 
гласа, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 544 
29 юни 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.140 и ал.1 и 5  от 
Закона за публичните финанси, чл.44 от Наредбата за условията и реда за съставяне 
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на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за 
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община 
Средец и чл.9, ал.1 от Закона за общинския, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
          1. Приема уточнен годишен план на бюджета за 2021г. по приходната и 
разходната част, както следва: 

1.1. ПО ПРИХОДА - 26 752 199 лв., в т.ч.: 
                      1.1.1. За делегирани от държавата дейности – 15 828 204 лв. 
                     1.1.2. За местни дейности – 10 923 995 лв. 
                    /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 
                 1.2. ПО РАЗХОДА - 26 752 199 лв. в т.ч.: 
                     1.2.1. За делегираните от държавата дейности - 15 828 204 лв. 
                     1.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности -
599 411 лв. 
                     1.2.3. За местни дейности – 10 324 584 лв. 
                    /разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 

2. Приема отчета за изпълнението на бюджета за 2021г., както следва:  
                 2.1. ПО ПРИХОДА - 22 345 653 лв., в т.ч.: 
                     2.1.1. За делегирани от държавата дейности – 14 099 924 лв. 
                     2.1.2. За местни дейности – 8 245 729 лв. 
                     /разпределени по §-фи съгласно Приложение-2/ 
                 2.2. ПО РАЗХОДА -  22 345 653 лв. в т.ч.: 
                    2.2.1. За делегираните от държавата дейности - 14 099 924 лв. 
                     2.2.2. За дофинансиране на делегираните от държавата дейности - 
593 950 лв.  
                     2.2.3. За местни дейности – 7 651 779 лв. 
                      /разпределени по функции и видове разходи, съгласно Приложение-2/ 
           3. Приема окончателния годишен план и отчета за капиталовите разходи през 
2021г., съгласно Приложение-3, 3а и отчет на разходите за текущ ремонт от целеви 
трансфери 3б. 
               3.1. Приема окончателния годишен план и отчета за разпределение на 
приходите от продажби по § 40-00, за финансиране на капиталови разходи, съгласно 
Приложение-4. 
             4. Приема окончателен годишен план и отчета на извънбюджетните сметки 
и фондове за 2021г., съгласно Приложения-5 и Разшифровка на отчетените 
трансфери за съфинансиране по проекти ЕС - Приложение 5а. 
            5. Приема  отчета за състоянието на общинския дълг за 2021г., съгласно 
Приложение-6. Утвърждава ползвания и невъзстановен към края на годината 
вътрешен заем от бюджета за СЕС за 987 083лв.  

6. Приема отчета за просрочените вземания и задължения 2021г. – 
Приложение 7 и Отчет на разплатените просрочени задължения от предходна 
година - Приложение 7а. 
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7. Приема отчета по финансовите показатели на чл.130 от ЗПФ - Приложение 8. 
8. Приема разпределението на преходния остатък към 31.12.2021 г., съгласно   

Приложение 9. 
9. Приема годишен план и отчет към 31.12.2021г. на предоставената субсидия 

на читалище Средец, Клуб по борба, Волейболен клуб и Футболен клуб, Яхт клуб, МЦ 
1  Средец - съгласно приложенията. 

10. Приема информацията по чл.137  от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 

11. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета  в размер на 6 992 лв. 
и на Председателя на ОС-1344 лв. Утвърждава  сумите за командировки на Кмета  в 
страната 280лв., 649 лв. командировки чужбина и на Председателя на ОБС за  
командировки в страната 513 лв. 
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Гласували по ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – 5 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев        против 
  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  въздържал се 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов  въздържал се 
 
 Динко Цъцаров: За обяснение на отрицателен вот. Заповядайте. 
 Димитър Янков: Ще е различно от това което говорих и все пак във връзка с 
него. Уважаеми колеги, един добър бюджет при лошо изпълнение няма как да има 
добър отчет. Ние обаче сме в друга хипотеза, един лош бюджет дори и при добро 
изпълнение пак няма да има добър отчет. Най-лоша е третата хипотеза, в която се 
намираме ние, лош бюджет с лошо изпълнение. Мога само да пожелая на гражданите 
на този град и на тази община най-накрая да доживеят момента в който да имат кмет, 
който да изготвя и да изпълнява качествен добър бюджет. Това е което мога да 
пожелая на всички. Дай боже младите да доживеете такова време. 
   
  

Динко Цъцаров: Преминаваме към ТОЧКА ВТОРА в дневния  ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Промяна в  
капиталовата  програма на община Средец за 2022 година. 

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

От залата излезе Даниел Чолаков. 
След постъпилите въпроси и изразените становища от общинските съветници, 

Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка.  
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Гласуваха: “за” - 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 3 гласа, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 545 
29 юни 2022 година 

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

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Утвърждава промяна в Капиталовата програма за 2022 г. по бюджета на 
Община Средец, както следва: 

1. Намалява § 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ в дейност 541 
„Домове за възрастни с увреждания“ с 30 000 лв. за обект „Закупуване на 
автомобил“. 

2. Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 122 “Общинска 
администрация“ с 30 000 лв. за обект „Основен ремонт на покрива на  кметство село 
Факия“. 

3. Намалява § 00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“ в Дейност 
606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната  мрежа“ с 121 400 лв. 
  4. Увеличава § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ в дейност 606 „Изграждане, 
ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за обект „Основен ремонт на 
ул.“Димитър Юруков“ с 121 400 лв. 

 
Гласували по ТОЧКА ВТОРА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 3 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме със следващата ТОЧКА ТРЕТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Промяна на цената на таксите за храна в кухня майка – кетъринг „Средец“. 

Докладва Сергей Стоилов – директор дирекция „Образование, здравеопазване, 
култура, социални дейности, интеграция на малцинствата и спорт" 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” – 1 глас, 
Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 546 
29 юни 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.1, т.4 от Наредба 26 от 18.11.2008 г. за 
устройството и дейността на детските кухни, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Считано от 01.07.2022 година таксите на храна по възраст да се променят 
както следва: 

 За деца от 10 м. до 3 г.  - 2,50 лв.; 
 За деца от 3 г. до 7 г.  - 2,70 лв.; 
 За деца от 7 г. до 18 г.  - 3,00 лв.. 

 
Гласували по ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на нова такса 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. 

Общинският съветник Димитър Янков изрази становище по докладната и 
предложи таксата да се намали и стане 100лв.  

Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят на съвета подложи предложението на гласуване. Гласуваха: “за” – 

14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – 2 гласа, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 547 

29 юни 2022 година 
 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Приема 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 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: 

Създава се нова точка 4а със следното съдържание: 
                                                                                                     лв. /без ДДС/ 
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№ по ред Вид услуга Цена 
4А Сключване на граждански брак извън сградата на 

община Средец (изнесен ритуал) 
100 

 
Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила от 01.06.2022 г. 
 

Гласували по ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   въздържал се 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за промяна на 
начина на трайно ползване на поземлени имоти, горска територия, частна 
общинска собственост, част от подробен устройствен план- план за 
преминаване( ПУП-ПП) 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 както следва: ПИ с идентификатор 04612.161.5 – 
горска територия, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, местност „ 
Мъшкова поляна“, с площ 81.984 дка, частна общинска собственост; ПИ с 
идентификатор 04612.162.6- горска територия, НТП- друг вид 
дървопроизводителна гора, местност „Чаталитите падини“, с площ 88.419 дка, 
частна общинска собственост и ПИ с идентификатор 04612.162.5 – горска 
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територия, НТП – друг вид дървопроизводителна гора, местност „Чаталитите 
падини“, с площ 130.526 дка, частна общинска собственост по КККР 
/кадастралната карта и кадастралните регистри/ на село Богданово, за 
осигуряване на достъп до 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. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 548 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация, във връзка с чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
              1. Общинският съвет – Средец на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във 
връзка с чл.75, ал.2, т.3 от Закона за горите Дава предварително съгласие за промяна 
на начина на трайно ползване на ПИ с идентификатор 04621.161.5 – за горска 
територия, НТП - друг вид дървопроизводителна гора, местност  „Мъшкова поляна“, 
с площ 81.984 дка, площ на сервитута 0.017 дка, частна общинска собственост; ПИ с 
идентификатор 04612.162.6 – за горска територия, НТП – друг вид 
дървопроизводителна гора, местност „Чаталитите падини“, с площ 88.419 дка, площ 
на сервитута 1.113 дка, частна общинска собственост; ПИ с идентификатор 
04612.162.5 – за горска територия, НТП - друг вид дървопроизводителна гора, 
местност „Чаталитите падини“, с площ 130.526 дка, площ на сервитута 0.856 дка, 
частна общинска собственост, по КККР /кадастралната карта и кадастралните 
регистри/ на село Богданово, община Средец, за осигуряване на достъп до поземлен 
имот с идентификатор 04612.163.1000 – за кариера за добив на строителни 
материали (варовик и трошен камък). 
 

Гласували по точка ТОЧКА ПЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително съгласие за 
учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична 
централа, находяща се в землището на с. Дюлево, с. Орлинци, с. Суходол и 
с.Светлина. 

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

В залата влезе Даниел Чолаков. 
На поставените въпроси от общинските съветници Димитър Янков и Иван Кичев 

отговори Маргарита Стойчева. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 549 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация, чл.37, ал.4 и чл.41, ал.2 от Закон за общинската 
собственост, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, ал.4 и ал.5 от Закона за собствеността и 
ползването на земеделските земи, чл.62 от Закона за енергетиката, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава предварително съгласие за 

учредяване на възмездно право на строеж на „Средец Солар БГ” ЕООД ЕИК 
206685424 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Дунав” №5 с 
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управител Светла Михайлова Боянова за изграждане на обекти на техническата 
инфраструктура (Фотоволтаична електроцентрала) без търг или конкурс върху 
следните имоти: 

- имот с идентификатор 24712.60.113 по КККР на с.Дюлево с площ 646827 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000113; 

- имот с идентификатор 24712.26.119 по КККР на с.Дюлево с площ 132224 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000119; 

- имот с идентификатор 24712.24.123 по КККР на с.Дюлево с площ 32731 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Казакова лъка”, с номер по предходен план №000123; 

- имот с идентификатор 24712.57.149 по КККР на с.Дюлево с площ 15916 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Около село”, с номер по предходен план №000149; 

- имот с идентификатор 24712.57.150 по КККР на с.Дюлево с площ 6331 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Около село”, с номер по предходен план №000150; 

- имот с идентификатор 24712.46.152 по КККР на с.Дюлево с площ 412013 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000152; 

- имот с идентификатор 24712.54.173 по КККР на с.Дюлево с площ 123304 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Кър.харман”, с номер по предходен план №000173; 

- имот с идентификатор 24712.46.180 по КККР на с.Дюлево с площ 256155 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000180; 

- имот с идентификатор 24712.46.182 по КККР на с.Дюлево с площ 9948 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Пинживичка”, с номер по предходен план №000182; 

- имот с идентификатор 24712.46.183 по КККР на с.Дюлево с площ 88919 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Пинживичка”, с номер по предходен план №000183; 

- имот с идентификатор 24712.25.121 по КККР на с.Дюлево с площ 68659 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000093; 

- имот с идентификатор 24712.22.95 по КККР на с.Дюлево с площ 93954 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000095; 

- имот с идентификатор 24712.58.5 по КККР на с.Дюлево с площ 2506 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Бинковичка”, с номер по предходен план №058005; 

- имот с идентификатор 24712.58.6 по КККР на с.Дюлево с площ 2069 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Бинковичка”, с номер по предходен план №058006; 

- имот с идентификатор 53984.133.76 по КККР на с.Орлинци с площ 330340 
кв.м., нтп- пасище, с номер по предходен план №000076; 

- имот с идентификатор 53984.133.3 по КККР на с.Орлинци с площ 257987 
кв.м., нтп- пасище, с номер по предходен план №000109; 

- имот с идентификатор 53984.112.78 по КККР на с.Орлинци с площ 71655 
кв.м., нтп- пасище, с номер по предходен план №000109; 

- имот с идентификатор 53984.110.80 по КККР на с.Орлинци с площ 167158 
кв.м., нтп- пасище, с номер по предходен план №000080; 

- имот с идентификатор 53984.131.91 по КККР на с.Орлинци с площ 18001 
кв.м., нтп- пасище, с номер по предходен план №000091; 

- имот с идентификатор 53984.136.95 по КККР на с.Орлинци с площ 82697 
кв.м., нтп- пасище, с номер по предходен план №000095; 
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- имот с идентификатор 65560.61.254 по КККР на с.Светлина с площ 648444 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Корията”, с номер по предходен план №000254; 

- имот с идентификатор 65560.163.284 по КККР на с.Светлина с площ 17257 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Гробищата”, с номер по предходен план №000284; 

- имот с идентификатор 65560.128.294 по КККР на с.Светлина с площ 1109 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Попов баир”, с номер по предходен план №000294; 

- имот с идентификатор 65560.57.319 по КККР на с.Светлина с площ 2970 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Старата кория”, с номер по предходен план №000319; 

- имот с идентификатор 65560.65.321 по КККР на с.Светлина с площ 76472 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Корията”, с номер по предходен план №000321; 

- имот с идентификатор 65560.67.322 по КККР на с.Светлина с площ 21831 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Долна кория”, с номер по предходен план №000322; 

- имот с идентификатор 65560.163.3 по КККР на с.Светлина с площ 53534 
кв.м., нтп- пасище, в м.”Стопански двор”, с номер по предходен план №163003; 

- имот с идентификатор 70322.97.2 по КККР на с.Суходол с площ 96053 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”До село”, с номер по предходен план №097002; 

- имот с идентификатор 70322.97.4 по КККР на с.Суходол с площ 60437 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”До село”, с номер по предходен план №097004. 
 2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите, 
описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, за изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала.  Предварителното съгласие важи за срок до 5 
години, считано от влизане в сила на решението. Процедурата по промяна на 
предназначението да стартира след прекратяване на действащите договори за наем. 
 3. Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.1 и 
представляващи публична общинска собственост, в имоти – частна общинска 
собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона 
за общинската собственост и всички други приложими нормативни актове. 
  4. Дава съгласие за изготвяне на съответните разработки за ПУП с обхват 
новите поземлени имоти и Парцеларни планове за присъединяване към мрежите на 
експлоатационните дружества и прилежаща инженерно-техническата 
инфраструктура за имотите, описани в т.1, след промяна на ОУП на община Средец. 
  5. Изработването на ПУП и ПП и промяната на предназначението на имотите 
да се финансира от „Средец Солар БГ” ЕООД. 
  6. Възлага на кмета на Община Средец да упълномощи „Средец Солар БГ” 
ЕООД във връзка с процедурите, предвидени в Закона за общинската собственост,  
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона за енергетиката и всички други приложими нормативни 
актове. 
 7. Възлага на кмета осъществяването на всички действия, необходими  за  
правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение. 
 

Гласували по ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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: Отрицателен вот, може да обясните г-н Янков.  
 Димитър Янков: Уважаеми колеги, ще съм по-кратък от предния път в този си 
отрицателен вот. Имайте предвид, казвам го и на представителите на фирмата, на г-жа 
Боянова и нейния екип, не е проблема след като за един месец време никой не е искал, 
аз се обявих в защита на съответните животновъди, които примерно имат пасища в 
тези райони, надявам се, че общината ще ги компенсира както пое ангажимент на 
предното заседание. Дълбокото ми притеснение е не толкова, че на тези 3700 дка, 
хубаво е да се направи фотоволтаик по принцип, въпросът е, че аз бих предпочел 
много хора върху същата такава една площ да направят фотоволтаични централи с цел 
примерно промишлени нужди, примерно предприятия, прави фотоволтаик върху 50, 
60, 80, 100 декара. Защо го казвам това, аз съм съгласен с г-н Вълчев, който е от моята 
група, с който гласувахме предния път и сега различно. Да, единственото хубаво нещо 
е, че в крайна сметка след тридесет години тази земя все пак си остава общинска 
собственост, няма да е продадена, съгласен съм, г-н Вълчев с вас. Притеснителното е 
друго, че в един момент при такава крупна инвестиция просто се ликвидира пътя на 
по-малки инвеститори в тази сфера. Не е проблем, че се правят фотоволтаици, 
бъдещето на Европа било в зелената енергия, аз имам малко по-различно виждане, но 
въпросът е, че се изчерпват мощностите, които са определени за определената община. 
И в следващ един хубав светъл ден ще се каже от съответните компетентни органи, 
дано вие да имате шанса да мините и да получите съответните разрешителни режими, 
защото ви чака доста тежка пътека, но няма да бъдат допуснати други, които искат да 
правят фотоволтаици. Представете си някой да иска да си развие по-дребно  
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производство, ще му кажат изчерпи се квотата на община Средец, прав ли съм. Това 
ми са притесненията основните, след като самите животновъди никой не дойде от тях 
да си защити правата. Благодаря. 
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване 
на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план/ на Община Средец 
за четири землища: село Орлинци, село Светлина, село Дюлево и село Суходол. 

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

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 550 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от Закон за устройство на 
територията, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
      1. Общинският съвет – Средец допуска изработването на ЧИ на ОУП /частично 
изменение на Общ устройствен план/ за четири землища на населени места, попадащи 
на територията на  община Средец – село Орлинци, село Светлина, село Дюлево и село 
Суходол. 
      2. Общинският съвет – Средец одобрява заданието за изработване на ЧИ на ОУП 
/частично изменение на Общ устройствен план/ за четири землища на населени места, 
попадащи на територията на община Средец – село Орлинци, село Светлина, село 
Дюлево и село Суходол. 
 

Гласували по ТОЧКА СЕДМА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев   за 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
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  6.   Димитър Киряков Янков       против 
  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: Пожелавам успех на фирмата за изпълнение на 
инвестиционните намерения, които сте заявили, най-вече що се касае за разкриването 
на работни места и всичко, което може да бъде в полза на общината. Желаете ли да 
добавите още нещо. 

Г-жа Светла Боянова – управител на „Средец Солар БГ”: Благодаря на 
общинския съвет, уважаеми дами и господа за предоставената възможност да 
стартираме този проект. Проекта  няма да е лесен, проекта ще трябва да бъде  може би 
с вашата подкрепа и за напред, той ще бъде доста във времето. Така, че ще ни са 
необходими работна ръка, транспорт на определен етап, съдействие за развитието на 
общината в другите сфери в търговията, в хотелиерството с работниците, които ще 
дойдат във връзка с изграждането,  съдействие с експлоатацията на парка. Във връзка с 
мощностите мога да обясня, че ние ще изграждаме самостоятелна подстанция, която 
ще е независима от останалите подстанции,  така, че тя ще бъде индивидуална и няма 
как да вземе мощностите на който и да е било.  
 
 

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ОСМА от днешния дневен ред – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имоти, находящи се в землището на гр. Средец, от публична 
общинска собственост в частна общинска собственост. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 551 
29 юни 2022 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

- имот №54.93 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед 
№РД-09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр. Бургас на основание параграф 4 
от ЗСПЗЗ с площ 2336 кв.м., нтп - друг вид земеделска земя, четвърта категория, в 
м.”Долапски баир”, землище гр. Средец, с граници и съседи: 00549506, 00540094, 
землищна граница; 

- имот №54.96 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед 
№РД-09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр. Бургас на основание параграф 4 
от ЗСПЗЗ с площ 2448 кв.м., нтп - друг вид земеделска земя, трета категория, в 
м.”Долапски баир”, в землище гр. Средец, с граници и съседи: 00549514, 00540100, 
00549511, землищна граница, 00540095, 00540094. 
 

Гласували по ТОЧКА ОСМА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен имот с 
идентификатор 17974.33.101 по КККР на гр. Средец. 

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

Йона Чобанова предложи първоначална тръжна цена на имота да бъде 500 лева 
на декар – 2172лв.. 

Други предложения не постъпиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят подложи на гласуване направеното предложение. 
Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 4 гласа, приема се. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка с направеното изменение. Гласуваха: “за” – 16 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – 1 глас, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 552 

29 юни 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 актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година и включва в Раздел ІІІ В 
- имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №50 – имот с 
идентификатор 17974.33.101 в землището на гр. Средец. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 17974.33.101 в размер на 1469,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 17974.33.101 по КККР на 
гр.Средец, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно 
ползване - нива, с площ 4344 кв.м., девета категория, в местност ”Корията”, номер 
по предходен план №033101, актуван с Акт за ЧОС №4148/19.01.2021 г., с граници и 
съседи: 17974.33.103, 17974.33.368, 17974.47.4, 17974.33.102, с начална тръжна цена 
2172 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Гласували по ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  16 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне право на безвъзмездно 
управление върху имот - публична общинска собственост  в полза на ОП 
„Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр. Средец. 

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

На питането на общинският съветник Иван Кичев отговори г-жа Пашова. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 553 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация, чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.11, 
ал.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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           1. Предоставя за безвъзмездно управление на Общинско предприятие 
„Озеленяване, благоустройство и чистота“ гр. Средец, със седалище и адрес на 
управление: гр. Средец, ул. „Васил Коларов” № 28, представлявано от инж. Божидар 
Камалиев - Директор, имот публична общинска собственост, а именно: сграда с 
идентификатор 20273.501.853.1 със застроена площ от 219 кв.м., брой етажи: един, 
изградена в поземлен имот 20273.501.853 по КККР на село Дебелт, с площ от 879 
кв.м.. за имота е съставен Aкт за ПОС № 1338/ 21.05.2019 г., при граници на ПИ: 
20273.501.1071, 20273.501.852 и 20273.501.850. 
           2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за безвъзмездно 
право на управление с Общинско предприятие „Озеленяване, благоустройство и 
чистота“ гр. Средец, за срок от 10 /десет/ години. 
 

Гласували по ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 16 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев   за 
  5.   Даниел Николов Чолаков  въздържал се 
  6.   Димитър Киряков Янков       против 
  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: Г-н Янков, за обяснение на отрицателен вот ли. 
 Димитър Янков: Традиционното. Колеги, естествено тази докладна трябваше да 
мине, ако не беше минала, аз щях да поискам прегласуване, това е чисто счетоводно 
прехвърляне както обясниха, от единия джоб в другия, вярно, само че да се мине 
разходната част към ОБЧ. Това, за което гласувах против е съвсем различно, значи г-н 
Камалиев го видях отвън преди да вляза в общината. Не благоволи да дойде тука на 
отчета на бюджета, сега се гласува негова докладна, няма го нито той, нито неговата 
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представителка благоволиха да останат. Абе нещо подир г-н кмета много хора взеха да 
повличат крак и да отсъстват от сесии, затова гласувах против. 
 
 
 От името на групата на СДС, общинският съветник Лало Гюров поиска 
петнадесет минутна почивка. 

Председателят на съвета обяви петнадесет минути почивка. 
 
 
След изтичане на времето заседанието продължи с кворум от тринадесет 

общински съветника. Отсъстваха общинските съветници: Антоанета Колеолова, 
Георги Вълчев, Димитър Янков, Петьо Колеолов. 
 Динко Цъцаров: Бяхме стигнали до ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Пътни разходи 
от местоживеене до месторабота на психолог от Център за обществена 
подкрепа град Средец. 

Докладната записка прочете председателят на съвета. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 554 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация и чл.35, ал.1, т.2 от ПМС № 31 от 17.03.2022 г., за 
изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2022 г., 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута – гр.Бургас- гр.Средец – гр.Бургас на Мартина Петева 
Колеолова – психолог в Център за обществена подкрепа гр. Средец считано от 
01.07.2022 г. 
 

Гласували по ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

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

Докладната записка прочете председателят на съвета. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 555 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 Общински съвет – Средец отказва да закупи масивна жилищна сграда с площ 
от 67кв.м построени в имот пл. номер 501.1832 с площ за имота 275кв.м. и 
отстъпено право на строеж, за който имот е отреден УПИ II - 501.1832,501.1833, 
квартал 125 с обща площ 491кв.м., при граници за парцела: изток и север - улици, 
запад - УПИ  І, юг - УПИ ІІІ, и дава съгласие сградата да бъде продадена от 
собствениците на трето лице на  цена от 2000лева. 
 

Гласували по ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  13 
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                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

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

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

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

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 556 

29 юни 2022 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец отказва да закупи полумасивна жилищна сграда с 

площ от 35кв.м. и масивна жилищна сграда с площ от 20кв.м. построени в имот  пл. 
номер 501.1884 с площ за имота 209кв.м. и отстъпено право на строеж, за който 
имот е отреден УПИ IX - 501.1883,501.1884, квартал 125 с обща площ 427кв.м.,  при 
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граници за парцела: изток и север - улици, запад - УПИ  IIІ, юг - УПИ X, и дава 
съгласие сградите да бъдат продадени от собственикът  на трето лице на цена от 
8000лева. 
 

Гласували по ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

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

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

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 557 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация и чл.33 от Закона за собствеността, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Общински съвет – Средец отказва да закупи паянтова жилищна сграда със 
застроена площ от 32 кв.м.  с  отстъпеното право на строеж върху общинския имот 
УПИ VIІ-501.1814, квартал 124 по плана на гр. Средец, целият с площ от 202кв.м.,  
при граници на парцела:  изток - УП ІІ, запад - УПИ І, север - улица, юг - УПИ VІІІ от 
кв. 124, и дава съгласие сградата да бъде продадена от собственика Х. А. Й. на 
трето лице на  цена от 9950лева. 

Допуска предварително изпълнение на Решението на ОС Средец на основание 
чл.60, ал.1 предложение 2 от АПК. 
 

Гласували по ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – 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 501.208, кв.5 в с. Бистрец. 

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. 
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  Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 558 
29 юни 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 322/ 1186 кв.м. идеални 
части от поземлен имот № 501.208, в кв.5, целият с площ от 1186 кв.м. по 
кадастралния план на село Бистрец, отреден за жилищно строителство, определена 
от независим оценител на имоти в размер на 1350,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

2. Продава на Д. С. Д. 322/ 1186 кв.м. идеални части от поземлен имот № 
501.208, в кв.5, целият с площ от 1186 кв.м. по кадастралния план на село Бистрец, 
отреден за жилищно строителство, при граници на имота: улица, УПИ І, поземлен 
имот № 501.434 и имот № 501.207, за сумата от 1350,00 лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Гласували по ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
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  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Предоставяне под наем на 
част от имот – частна общинска собственост без търг или конкурс на 
„Български пощи“ ЕАД чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ 
гр.Бургас за осъществяване на пощенски услуги. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 559 

29 юни 2022 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.14, ал.2 и ал.8 от Закона за общинската собственост, 
чл.16, ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти 
и вещи общинска собственост и чл.30 от Закона за пощенските услуги, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Да се предостави за ползване под наем на пощенския оператор – „Български 

пощи“ ЕАД чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ гр. Бургас, помещение с 
площ от 19 кв.м., находящо се в едноетажна полумасивна сграда с обща площ от 70 
кв.м., изградена в УПИ ІІІ-246 в кв.36 по плана на село Светлина. 

2. Определя цена за месечен наем за ползваните 19 кв.м. площ в размер на 34,20 
лв. без вкл. ДДС.   

3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем с „Български 
пощи“ ЕАД чрез Регионално управление „Югоизточен регион“ гр. Бургас за срок от 5 
години. 
 

Гласували по ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 



98. 
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                                                                                                                           Секретар: 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следваща ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на 
част от имоти – публична общинска собственост за осъществяване на пощенски 
услуги. 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 560 

29 юни 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, 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, помещения 
находящи се в кметствата на селата Орлинци, Голямо Буково и Богданово, с обща 
площ от 33 кв.м., както следва: 

 помещение от 13 кв.м., находящо се в кметство с. Орлинци, изградено в УПИ 
ІІІ, кв. 18 по плана на с. Орлинци, Акт за ПОС № 64/ 12.07.2011г.; 
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 помещение от 10 кв.м., находящо се в кметство с. Голямо Буково, изградено в 
УПИ І, кв.13 по плана на с. Голямо Буково, Акт за ПОС № 200/08.06.1998г.; 

 помещение от 10 кв.м., находящо се в кметство с. Богданово, изградено в УПИ 
ІІ, кв.160 по плана на с. Богданово, Акт за ПОС № 453/ 15.05.2000г.. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 33 кв.м. площ 
в размер на 59.40 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. 
 

Гласували по ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на имот – 
публична общинска собственост (ПОС) в гр. Средец. 

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” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 561 
29 юни 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, 
ал.2 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 публичен търг с тайно наддаване на 

част от терен - публична общинска собственост с площ от 32 кв.м., с лице към 
ул.”Цвятко Радойнов”, представляващ част от имот, целия с площ от 2099 кв.м., 
находящ се в УПИ І, кв.40 а, зона трета по плана на гр. Средец, за поставяне на 
метален павилион. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 32 кв.м. площ 
в размер на 48,00 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост). 

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. 
 

Гласували по ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА следва – Докладна записка от 
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Промяна 
възнаграждението на управителя на „МБАЛ СРЕДЕЦ” ЕООД  гр. Средец. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 562 
29 юни 2022 година 

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

местната администрация, чл.16, ал.2 от Наредба № 9 за условията и реда за 
провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона 
за лечебните заведения и чл.23, ал.1, т.4 от Наредбата за условията и реда, при 
които Община Средец упражнява правата си на собственик върху общинската част 
от капитала на търговските дружества, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя основното месечно възнаграждение на УПРАВИТЕЛЯ в размер на 

360 (триста и шестдесет) на сто от отчетната средна месечна брутна работна 
заплата в „МБАЛ – СРЕДЕЦ” ЕООД гр. Средец, но не повече от дванадесеткратния 
размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за 
съответния месец, считано от 01.06.2022год. 

2. Възлага на Кмета на Община Средец да сключи анекс/допълнително 
споразумение/ с д-р Даниела Проданова Георгиева - Боздукова управител на „МБАЛ 
СРЕДЕЦ“ ЕООД във връзка с приетата промяна по т.1 от това Решение. 
 

Гласували по ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  14 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

 
 

Динко Цъцаров: Следва предпоследна ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Докладна 
записка от постоянната комисия по “Здравеопазване, социални дейности и 
социално подпомагане”, относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва Валери Ангелов – председател на постоянната комисия по 
“Здравеопазване, социални дейности и социално подпомагане”. 

Общинският съветник Димитър Янков предложи сумата на еднократната помощ 
да се завиши на 150 лева. 

Председателят подложи на гласуване направеното предложение. 
Гласуваха: “за” – 15 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” – 15 гласа; “против” – 
няма; “въздържали се” – няма, Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 563 

29 юни 2022 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Отпуска еднократна финансова помощ на И. Х. Д. живуща в с. О., общ. Средец 
– сумата от 150лева. 
 

Гласували по ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 35 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
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  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА – Питания. Информирам ви, 
че няма входирани писмени питания  в Общинския съвет. Заповядайте. Г-н Янков. 

Димитър Янков: Аз, г-н председател искам да направя едно изявление от групата 
на СДС. Уважаеми колеги, предстои точка питания, обаче сме в положение да няма 
кой да питаме, нито пък кой да отговаря. Колкото беше отговорено на моите въпроси, 
на въпросите на г-н Кичев, на г-н Германов по време на сесията, по време на отчета на 
бюджета, толкова ще бъде отговорено и сега. Представителите, не искам да засегна в 
личен план нито г-жа Дамбулова – зам.-кмет, нито г-н Станилов като секретар на 
общината, нито останалите от екипа от администрацията на общината, но явно или 
имат някакви устни нареждания по отношение на питанията, да не вземат явни 
становища, не се дават изчерпателни отговори на устните питания. На писмените също 
така доста се замотават, стигна се до положение, че аз буквално, грамотен човек съм, 
ама стигнах до положение да смятам, че е безпредметно каквито и да е питания да 
задавам. В тази връзка и от страна на нашата група правя това изявление и то до 
известна степен е и към председателя, защото в крайна сметка вие разполагате с 
информация, аз смятам, че г-н кмета от началото на този мандат няма и петдесет 
процента участие в сесиите на Общинския съвет. Бяхме направили едни сметки преди 
година време и т.н., ситуацията става по-зле от миналата година по това време. В 
крайна сметка това е едно задължение на кмета, тука не говорим за инцидентни 
отсъствия. За това ще ви помоля да се обърнете писмено към г-н кмета, ако трябва, не 
че аз не мога да напиша нещо подобно, но считам, че вие като председател от името на 
общински съвет да му се обърне внимание, че на толкова заседания той не е 
присъствал и на половината. Това уважаеми колеги не е нормално нещо, бих казал, че 
това е проява на абсолютно пренебрежение, да не кажа буквално презрение на една 
изборна длъжност към други изборни длъжности, които се намират в тази зала. Ние 
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тука сме се събрали, избрани сме да защитаваме обществения интерес и някои 
абсолютно декларативно извършва грубо погазване на всякакви етични норми, да не 
говорим правилници и т.н., изрично е записано, че кмета присъства. Какво искате да 
направим сега, да внасяме задължително присъствие, ами не е редно, защото кмета 
примерно в дванадесет сесии от годината на една от тях действително може да му се 
наложи, че и две да са, никой няма да му направи проблем. Него го няма перманентно, 
той ще стигне до положението, и забележете кога се явява или за бюджета да го 
снимат, да излезе навън да си направи съответните интервюта и изчезва. Яви се 
предния път във връзка, явно го интересуваше една конкретна докладна, няма да 
цитирам коя, и пак изчезна. И стигаме до точка питания и дремем като мисирки, 
буквално, извинявам се за израза, но това е положението към момента. Благодаря. 

Други изказвания не се направиха. 
Питания не постъпиха. 
 
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Тридесет и петото 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. 
 
 
05.07.2022 г.  
 гр. Средец  
 
 
 
 
Изготвил протокола:  

/Даниела Петрова/  
 
 
 

Председател:  
/Динко Цъцаров/ 
 
 
 

Секретар:  
      /Стоянка Кисьова/ 

 




