
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. № 96-00-08 
  03 август 2022 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 36 

На 27 юли 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 
шестото 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. Валери Димитров Ангелов
2. Владислава Станилова Цанева
3. Георги Димитров Вълчев
4. Даниел Николов Чолаков
5. Димитър Киряков Янков
6. Динко Янев Цъцаров
7. Иван Димитров Кичев
8. Ивелина Стоянова Стоянова
9. Йона Николова Чобанова
10. Красимира Янкова Георгиева
11. Лало Антонов Гюров
12. Петьо Георгиев Колеолов
13. Стоянка Стоянова Кисьова
14. Яна Иванова Биюкова
15. Янко Калудов Германов

Отсъстваха по уважителни причини Антоанета Станкова Колеолова и Тодор 
Стаматов Стаматов. 
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                                                                                                                           Секретар: 

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

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, при кворум от 
петнадесет общински съветника, откривам тридесет и шестото редовно заседание на 
Общински съвет – Средец. Предлагам за секретар на днешната сесия г-жа Стоянка 
Кисьова. Имате ли други предложения колеги. …Ако нямате, гласуваме 
предложението г-жа Кисьова да стане секретар на заседанието, който е съгласен моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Стоянка Кисьова зае своето място. 

Динко Цъцаров: Колеги, проекта за дневния ред е пред вас, състои се от 
деветнадесет точки, това са точките които бяха разгледани на заседанията на 
постоянните комисии плюс тази за която ви предупредих, писмото от областния 
управител относно преразглеждане на решение от предната сесия. Включил съм я в 
проекта за дневен ред като т.17 - относно: Преразглеждане на Решение № 546, прието 
от Общински съвет – Средец на заседание, проведено на 29.06.2022 г. по Протокол 
№35. Имате ли предложение за промяна или допълнение на дневния ред.. …Ако няма, 
който е съгласен  проекта за дневен ред да стане дневен ред на днешното заседание, моля 
да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесет и шестото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 
 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Средец и 
неговите комисии за периода м. януари 2022г. – м. юни 2022г.; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отчет за изпълнение на Решенията на Общински съвет – Средец за периода 
м. януари – м. юни 2022 година; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на годишен отчет на Кмета на община Средец за 
осъществената концесионна дейност и изпълнение на действащите 
концесионните договори през 2021 г.; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение на цени 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: 
Приемане на изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение и допълнение в Наредбата за условията и реда за установяване на 
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в 
община Средец; 
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7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за 
УПИ ІІI – 142, квартал 44  по плана на с. Суходол; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ПУП – ПП– парцеларен план за елементи на 
техническата инфраструктура за обект: „Нов присъединителен 
електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ и подстанция Грудово“, 
във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждането на 
ФЕЦ в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КККР на землището на град 
Средец, област Бургас; 

9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. 
Зорница за осъществяване на пощенски услуги; 

10.  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 X-550, кв.28 
в с. Дюлево; 

11.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно управление върху имот - частна общинска 
собственост (ЧОС) в полза на Център за спешна медицинска помощ – 
гр.Бургас – Филиал за спешна медицинска помощ гр.Средец; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 63055.23.270, 
находящ се в землището на с. Росеново; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 20273.61.732, 
находящ се в землището на с. Дебелт; 

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІX-394, кв.52 
в с. Светлина; 

15.  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 X-394, кв.52 
в с. Светлина; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Отпускане на средства за карта за пътуване за междуградския транспорт 
на Стоян Анков Снежанов; 

17.  Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Преразглеждане на Решение № 546, прието от Общински 
съвет – Средец на заседание, проведено на 29.06.2022 г. по Протокол №35; 

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

19.  Питания. 
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/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №36 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 

Динко Цъцаров: Започваме с ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от Динко 
Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: Отчет за 
дейността на Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 
2022г. – м. юни 2022г. 

Докладва вносителя. 
От залата излезе Валери Ангелов. 
След изразените мнения от общинските съветници Димитър Янков, Иван Кичев, 

Георги Вълчев, Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната 
записка.  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 564 
27 юли 2022 година 

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

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

Общински съвет – Средец и неговите комисии за периода м. януари 2022 г. – м. юни 
2022 г.. 

 
Гласували по ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

 
Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 

Кмет на община Средец относно: Отчет за изпълнение на Решенията на 
Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2022 година. 

Докладва Георги Станилов – секретар на община Средец. 
В залата влезе Валери Ангелов. 
По докладната записка се отправиха въпроси от общинските съветници. 
Изразиха се мнения и становища. 
От залата излезе Петьо Колеолов. 
По време на дебатите общинските съветници Георги Вълчев и Димитър Янков 

направиха предложение като точка втора в решението да бъде добавен  следния текст: 
Общински съвет Средец възлага на кмета на община Средец да извърши необходимите 
действия по преместване на градския пазар на територията на градския парк, считано 
от 01.08.2022г. 

Председателят подложи на гласуване постъпилото предложение. Гласуваха: “за” 
- 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма 

Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка с 
приетото допълнение.  

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 565 
27 юли 2022 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

Общински съвет – Средец за периода м. януари – м. юни 2022 година. 
2. Общински съвет Средец възлага на кмета на община Средец да извърши 

необходимите действия по преместване на градския пазар на територията на 
градския парк, считано от 01.08.2022г. 
 

Гласували по ТОЧКА ВТОРА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – 1 
               “въздържали се” – 2 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
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3.   Владислава Станилова Цанева  за 
  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   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     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 Димитър Янков: Отрицателен вот. Чисто процедурно г-н председател, след като 
гласувахме предложението, трябваше да гласуваме поотделно всяка точка от 
решението а не двете сумарно, която едната е подкрепих, но и в този вид мина 
решението. Но по принцип с изпълнението на решенията от страна на кмета във 
времето категорично не приемам този отчет. Благодаря. 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, с ТОЧКА ТРЕТА продължаваме – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на годишен 
отчет на Кмета на община Средец за осъществената концесионна дейност и 
изпълнение на действащите концесионните договори през 2021 г. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 566 
27 юли 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, и с разпоредбите на чл.40, ал.2, т.2 и 
чл.132, ал.2 от Закона за концесиите, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
       Общински съвет - Средец одобрява годишния отчет, относно осъществената 
концесионна дейност през 2021г. в община Средец и изпълнението на сключените  
концесионни договори /Приложение №1/.  
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8. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



9. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



10. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



11. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



12. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



13. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



14. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



15. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



16. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



17. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



18. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



19. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



20. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



21. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



22. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



23. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



24. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 



25. 

       Председател: 
Секретар: 
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Гласували по ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТВЪРТА продължаваме – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на цени 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 и предложи да се 
отложи докладната записка за следващата сесия след като в залата присъства 
директора на ОП „ОБЧ“. 

Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят на съвета подложи на гласуване постъпилото предложението. 
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 

 
 
 Динко Цъцаров: Предложението се приема, с което докладната ще бъде 
разгледана на следващото заседание ТОЧКА ПЕТА следва колеги – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на 
изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 
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Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 
земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 

По докладната записка се изразиха мнения и поставиха въпроси от общинските 
съветници Димитър Янков и Иван Кичев. Отговори и разяснения се направиха от г-жа 
Дамбулова и г-жа Стойчева.  

Общинският съветник Димитър Янков предложи да се отложи докладната 
записка за следващата сесия. 

Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят на съвета подложи на гласуване постъпилото предложението. 
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа. 
 Динко Цъцаров: Предложението не се приема. Колеги, ако няма други 

изказвания, във връзка с разясненията от г-н Янков в изказването му преди малко 
правя предложение  въпросните чл.29, чл.30 и чл.31 да отпаднат от тази докладна т.е. 
да си остане старата редакция, която е била. Също и едно техническо предложение за 
чл.51, ал.4 … Решението се приема с мнозинство от 2/3 от общия брой на съветниците, 
махаме думата повече. Това са две отделни предложения: 1. Чл. 29, чл.30 и чл.31 да си 
останат в старата редакция, който е съгласен моля да гласува “за”, “против”, 
“въздържали се”. Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – 
няма. 

Димитър Янков: Искам да обясня точно този си отрицателен вот. 
Динко Цъцаров: Заповядайте. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, гласувах против, защото промени не се 

правят по този начин на парче. Аз не съм убеден дали да отпадат или да остават и 
исках чисто и просто и тези, които не ме подкрепиха с искането за отлагането на 
докладната, те не схванаха изглежда това, което аз искам, аз искам чисто и просто да 
се обясни, без категорично да твърдя, че съм прав. Това решение с 2/3 по-скоро го 
приемам като техническа грешка, която спокойно можем да коригираме, но ние да 
пипаме същността на наредбата не считам, без това да е обяснено. Ще ви помоля още 
един път нека да отложим разглеждането, за да може да ни бъде обяснено, искам 
прегласуване.  

 Динко Цъцаров: Подлагам на прегласуване предложението на г-н Янков за 
отлагане на разискванията и вземане на решение на следващата сесия, които е 
съгласен с него моля да гласува “за”, “против”, “въздържали се”. Гласуваха: “за” – 7 
гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 7 гласа. Резултата е окончателен. И по 
отношение на чл.51, ал.4 да отпадне думата повече, който е съгласен моля да гласува 
“за”, “против”, “въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 13 гласа; “против” – 1 глас; “въздържали се” – няма.  
Динко Цъцаров: Колеги, гласуваме докладната с направените предложения за 

промяна в нея, който е съгласен моля да гласува “за”, “против”, “въздържали се”.  
Гласуваха: “за” – 7 гласа; “против” – 4 гласа; “въздържали се” 3 гласа. 

 
 
Динко Цъцаров: Докладната не се приема. ТОЧКА ШЕСТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение и 
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допълнение в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, 
настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Средец. 

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

На поставените въпроси от общинският съветник Димитър Янков отговори 
Веселина Пашова. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 567 
27 юли 2022 година 

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

администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема изменението и допълнението в Наредбата за условията и реда за 

установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински 
жилища в община Средец, както следва: 
 

Раздел III 
 

Ведомствени жилища 
 

Чл.12. Създава се Нова алинея 
(4). Настаняването се извършва със Заповед на кмета на Общината, в която се 

определят: вида и местонахождението на ведомственото жилище, основанието за 
настаняване, трите имена и ЕГН на настаненото лице и броя на членовете на 
семейството; срока за настаняване; размера и начина на плащане на наемната цена. 
Въз основа на заповедта се сключва писмен договор за наем. 
 

Глава трета 
 

Условия и ред за установяване на жилищни нужди и цени за продажба 
 

Чл.18. (1) 
Точка 3. Стара редакция: „не са прехвърляли имоти по т.1 и 2 на други лица 

след 13 март 1990 г. с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в 
полза на държавата, Общината или организация с идеална цел;“ 

3. Изм.: не са прехвърляли имоти по т. 1 и т. 2 на други лица, през последните 5 
години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на 
държавата, общината или организация с идеална цел; 
 

Точка 4. Стара редакция: „не притежават имущество в налични парични 
средства по влогове, акции, дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи,  
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жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т.1 и 2, фабрики, работилници, 
магазини, складове за търговска и стопанска дейност, ателиета и други основни и 
оборотни фондове и средства на обща стойност, по-голяма от 2/3 от 
цената,определена съобразно критериите,установени в глава четвърта от 
Наредбата,на жилище, съответстващо на нуждите за жилищна задоволеност;“ 

4. Изм.: не притежават имущество в парични средства по влогове, акции, 
дивиденти, земеделски земи, жилищни, вилни имоти и парцели извън тези по т. 1 и т. 
2, фабрики, работилници, магазини, складове за търговска и стопанска дейност, 
ателиета и офиси. Има право да притежава моторно превозно средство, но не - 
повече от 1 брой на семейство; 
 

Точка 5. Стара редакция: „една четвърт от общия годишен доход на 
гражданите и техните семейства не може да покрие разхода за пазарната наемна 
цена за жилище,съответстващо на нуждите му, съгласно нормите за жилищно 
задоволяване, определени с чл.30;“ 

5. Изм.: средният месечен доход на член от семейството да не надвишава един 
и половина пъти минималната работна заплата, установена за страната; 
 

Точка 6. Стара редакция: „имат адресна регистрация в населеното място 
повече от 1 година;“ 

6. Изм.: поне единият от членовете на семейството има адресна регистрация 
на територията на Община Средец, по постоянен и настоящ адрес през последните 
5 години без прекъсване с изключение на лица, които са били настанени в приемни 
семейства или в социални услуги от резидентен тип до навършване на 18 годишна 
възраст/. Същият може да подаде заявление за картотекиране и настаняване в 
общинско жилище. 
 

Точка 7. Стара редакция: „не са се самонастанявали в общински жилища или 
наемното правоотношение за такива жилища не е прекратявано по чл.6, ал.1, т.3 и 4 
от Наредбата, освен ако са изтекли повече от 5 години от освобождаване на 
жилището.“ 

7. Изм.: не са се самонастанявали в общински жилища или наемното 
правоотношение за такива жилища не е прекратявано по реда на чл.46, ал.1, т.1, т.3 
и т.4 от ЗОС; 
 

8. НОВА: нямат просрочени задължения към бюджета на общината, към 
електроразпределителни дружества и ВиК, произтичащи от ползването на жилищни 
имоти; 
 

Чл.22. 
(1) Стара редакция: „Кмета на общината назначава комисия за 

картотекиране на нуждаещите се граждани, в състав – председател-зам. кмет и 
членове-представители на отдел „ИРОС“ и общинска служба „Социално 
подпомагане“, юрист, общински съветник от постоянната комисия по „Устройство 
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на територията, жилищна политика, строителство и екология“ и др. и одобрява 
правила за тяхната работа.“ 

(1) Изм.: Кмета на общината назначава комисия за картотекиране на 
нуждаещите се граждани, в състав – председател – зам. Кмет, и членове –
служители от дирекция „МПОС" и служител заемащ длъжността „Социални 
дейности“ от дирекция „ОЗСДКИМС“, юрист, общински съветник от постоянната 
комисия по “Устройство на територията, жилищна политика, строителство и 
екология” и др. и одобрява правила за тяхната работа. 
 

Чл.23. Гражданинът остава картотекиран като нуждаещ се от жилище и 
когато: 

1. е повикан на срочна военна служба 
1. Изм.: – отпада 

 
Чл. 30. 
(4) Стара редакция: „когато жилището надвишава нормите за жилищно 

задоволяване по предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми се заплаща 
по-висока наемна цена в размер, определен от общинския съвет.“ 

(4) Изм.: Когато жилището надвишава нормите за жилищно задоволяване по 
предходните алинеи, за жилищната площ над тези норми се заплаща пазарна наемна 
цена, определена от лицензиран експерт-оценител. 
 

Чл.33. 
(1) Стара редакция: „Заповедта по чл.28, ал.4 се издава за свободни от 

наематели жилища, както и за новопостроени жилища, за които е издадено писмено 
разрешение за ползване по установения ред.“ 

(1) Изм.: Свободни общински жилища, за настаняването в които няма 
нуждаещи се граждани, отговарящи на условията по чл. 43 и 45 от ЗОС, могат да се 
отдават под наем по пазарни цени определени от лицензиран експерт-оценител. 
 

Навсякъде в наредбата думите отдел „ИРОС“ и молба се заменят с дирекция 
МПОС и заявление. 
 

2. Наредбата влиза в сила от 01.08.2022 г., след приетото Решение на 
Общински съвет Средец. Наредбата с измененията и допълненията се публикува на 
интернет страницата на община Средец. 
 

Гласували по ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  13 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА колеги – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на Подробен 
устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за УПИ ІІI – 142, квартал 44  по 
плана на с. 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 568 

27 юли 2022 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
ОДОБРЯВА подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/, за 

елементи на техническата инфраструктура за осигуряване на захранване с 
електрическа енергия на обект: „Външно ел.захранване на УПИ III-142, кв.44 по плана 
на село Суходол, община Средец“, чрез полагане на подземен кабел с ниско 
напрежение, преминаващ през ПИ с идентификатор 70322.63.1, НТП мера и пасище, 
публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 70322.54.17, НТП 
територия за транспорт, по КК на землището на с. Суходол, община Средец, област 
Бургас. 
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        На основание чл.215, ал.4 ЗУТ в 30 - дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник” решението подлежи на обжалване чрез Община Средец пред 
Административен съд – Бургас.  
 

Гласували по ТОЧКА СЕДМА от дневния ред на заседание № 36 
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         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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА – Докладна записка от инж. Иван Жабов – 
Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на ПУП – ПП– 
парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Нов 
присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ и подстанция 
Грудово“, във връзка с реализиране на инвестиционно намерение за изграждането 
на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 17974.36.346 по КККР на землището на град 
Средец, област Бургас. 

 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” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 569 
27 юли 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 гр. Средец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1 от Закон за 
устройство на територията, допуска: 
        - изработване на ПУП – ПП – парцеларен план за елементи на техническата 
инфраструктура за обект: „Нов присъединителен електропровод 110 kV между 
подстанция на ФЕЦ и подстанция Грудово“, през ПИ, находящи се в землището на 
град Средец, общ. Средец ( описаните имоти са част от заданието по чл.125 от ЗУТ). 

2. Общинският съвет гр. Средец на основание чл.21, ал 1, т.11 от Закон за 
местното самоуправление и местната администрация и чл.124б, ал.1 от Закон за 
устройство на територията, одобрява заданието за изработване на:  
      - ПУП – ПП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за 
обект: „Нов присъединителен електропровод 110 kV между подстанция на ФЕЦ и 
подстанция Грудово“, през ПИ, находящи се в землището на град Средец, община 
Средец ( описаните имоти са част от заданието по чл.125 от ЗУТ). 
       Проектът да се изработи съгласно нормите на ЗУТ и Наредба №8 за обема и 
съдържанието на устройствените схеми и планове на МРРБ. Решението не 
подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ. 
 

Гласували по ТОЧКА ОСМА от дневния ред на заседание № 36 
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         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      - 
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  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 От залата излязоха Димитър Янков и Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕВЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Отдаване под наем на част от имот – 
публична общинска собственост в с. Зорница за осъществяване на пощенски 
услуги. 

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

На поставените въпроси от общинският съветник Иван Кичев отговори Веселина 
Пашова. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 570 
27 юли 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, общинско 
помещение с площ от 12 кв.м., разположено в северозападната част на първи етаж 
от масивна двуетажна сграда - кметство със обща з.п. на сградата 160 кв.м., 
изградена в УПИ XІ, кв. 20 по плана на с. Зорница, с Акт за ПОС № 358/ 13.09.1999 г., 
при граници за помещението: север и запад-външен зид, изток-стълбище, юг-коридор, 
при граници на имота: от две страни улица, УПИ XІІ-138 и УПИ X-143.  

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за помещението с площ от 
12 кв.м. в размер на 21,60 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 ДЕВЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “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         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    - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА 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 X-550, кв.28 в с. Дюлево. 

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, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 571 
27 юли 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 55/ 1000 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ X – 550 в кв.28 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
380,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на И. Ф. А. 55/ 1000 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ X – 550 в кв.28 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  при 
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граници на имота: УПИ І - за озеленяване, УПИ V-551, УПИ VІ-550, УПИ VІІ-550 и 
УПИ ІX – 550 и улица, за сумата от 380,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобствениците. 
 

Гласували по ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на безвъзмездно 
управление върху имот - частна общинска собственост (ЧОС) в полза на Център 
за спешна медицинска помощ – гр.Бургас – Филиал за спешна медицинска помощ 
гр. Средец. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 В залата влезе Лало Гюров. 

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” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 572 
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27 юли 2022 година 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация, чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост и чл.16, 
ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Предоставя право на безвъзмездно управление на Център за спешна 
медицинска помощ гр. Бургас за нуждите на Филиал за спешна медицинска помощ 
гр.Средец, върху част от партер и сутерен в четириетажна масивна сграда – 
болница, изградена в УПИ І кв.114 по плана на гр. Средец, ул.“Софроний Врачански“ 
№ 3, с Акт за публична общинска собственост № 66/ 16.11.2011 г., помещения с обща 
площ от 107,89 кв.м., както следва: 

 Партер: 
- Помещение № 1 Спешен кабинет – 13,34 кв.м.; 
- Помещение № 2 Манипулационна – 13,80 кв.м.; 
- Помещение № 3 Стая за почивка – 11,60 кв.м.; 
- Помещение № 4 Стая за дежурна медицинска сестра – 12 кв.м.; 
- Помещение № 5 Информация – 32,25 кв.м.; 
- Помещение № 6 Санитарен възел – 4,60 кв.м. 

 Сутерен: 
- Стая за шофьори – 13,72 кв.м.; 
- Санитарен възел – 6,58 кв.м. 
2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за безвъзмездно 

право на управление за срок от 5 /пет/ години, в който да са определени правата и 
задълженията при ползване на имота. 
 

Гласували по ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за разделяне на 
имот с идентификатор 63055.23.270, находящ се в землището на с. Росеново. 

От залата излезе Георги Вълчев. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 573 
27 юли 2022 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде разделен имот с 

идентификатор 63055.23.270 по КККР на с. Росеново с площ 17382 кв.м., 
предназначение на територията - земеделска, нтп - нива, трета категория в 
м.”Средецки път”, като от същия се образуват два нови имота с площ 5000 кв.м. и 
12382 кв.м., съгласно предложение за отделяне на 5000 кв.м. от имот 63055.23.270.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имот 63055.23.270 по КККР на с. Росеново. 
 

Гласували по ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова   - 

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за 
разделяне на имот с идентификатор 20273.61.732, находящ се в землището на 
с.Дебелт. 

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” – 1 
глас, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 574 
27 юли 2022 година 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.4, 
ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава съгласие да бъде разделен имот с 

идентификатор 20273.61.732 по КККР на с. Дебелт с площ 1542 кв.м., предназначение 
на територията - земеделска, нтп - за друг вид застрояване, девета категория в 
м.”Арпа дере”, като от същия се образуват два нови имота с площ 885 кв.м. и 657 
кв.м., съгласно предложение за отделяне на 885 кв.м. от имот 20273.61.732.  

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имот 20273.61.732 по КККР на с. Дебелт. 
 

Гласували по ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  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  въздържал се 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова   за 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ ІX-394, кв.52 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 575 
27 юли 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 12/ 1080 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ ІX – 394 в кв.52 по ПУП на с. Светлина, отреден за 
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жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
80,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на С. И. П. и Й. Х. П.  12/ 1080 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ ІX – 394 в кв.52 по ПУП на с. Светлина, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: УПИ Х, УПИ V, УПИ VІ, УПИ VІІІ и улица, за 
сумата от 80,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

Гласували по ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
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 
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     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следващата 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 УПИ X-394, кв.52 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” – 13 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 576 
27 юли 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 23/ 2300 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ X – 394 в кв.52 по ПУП на с. Светлина, отреден 
за жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
155,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на С. И. П. и Й. Х. П.  23/ 2300 кв.м. идеални части, придаваеми от 
улица към УПИ X – 394 в кв.52 по ПУП на с. Светлина, отреден за жилищно 
строителство,  при граници на имота: УПИ І, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V, УПИ 
ІX и улица, за сумата от 155,00 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 № 36 
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 
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     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
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Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред следва – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Отпускане на 
средства за карта за пътуване за междуградския транспорт на Стоян Анков 
Снежанов. 

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

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 577 
27 юли 2022 година 

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

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие от Бюджет 2022 година на община Средец, считано от 

01.08.2022 г. да бъдат отпуснати средства за месечна карта за пътуване с 
междуградския транспорт по направление гр.Средец- гр.Бургас- гр.Средец – на 
Стоян Анков Снежанов – състезател от спортен клуб за хора с увреждане 
„Джавелин“, гр. Бургас. 

2. Разходите да се отчитат по Бюджета на община Средец дейност 122 
„Общинска администрация“ § 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на 
общински съвет“.  
 

Гласували по ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
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 
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 
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  13.  Петьо Георгиев Колеолов      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Динко Цъцаров: Следва ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – Средец, относно: 
Преразглеждане на Решение № 546, прието от Общински съвет – Средец на 
заседание, проведено на 29.06.2022 г. по Протокол №35. 

Докладва вносителя. 
Общинският съветник Димитър Янков обърна внимание и поиска при правене на 

промени в наредбите когато се качват на сайта да се информират общинските 
съветници своевременно. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 578 
27 юли 2022 година 

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

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Решение № 546, прието от Общински съвет – Средец на заседание, проведено 

на 29.06.2022г. по Протокол №35 се изменя и добива следната редакция:  
 
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. 

 
Гласували по ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – 1 
  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  въздържал се 
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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      - 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

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

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

 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  № 579 

27 юли 2022 година 
 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Отпуска еднократни финансови помощи на: 
 С. Й. М., живущ в гр. Средец – сумата от 100 лева; 
 П. И. И., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 150 лева; 
 А. П. С., живуща в гр. Средец – сумата от 150 лева. 

 
 

Гласували по ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 36 
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   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     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 

Общинският съветник Димитър Янков поиска думата за  изявление от групата на 
СДС. Той се обърна с думите: „Към така наречените управляваща група, хубаво е да 
можете да броите поне. Днеска се озовахте в зала с осем човека, после останахте със 
седем човека, обръщам се и към администрацията, беше перфектен момент за 
политическо действие, да ви оставим така наречената опозиция също седем човека, 
които бяхме, да ви оставим тук в залата без кворум и да не мине нито едно решение, 
така ли трябва да правим колеги, дами и господа и от администрацията така ли трябва 
да действаме за да ни чуете.“  
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, в ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА – Питания сме. В 
залата присъства зам.-кмета, секретаря и част от директорите на дирекции, 
заповядайте,  ако имате питания към общинска администрация, към мен евентуално.  

На въпросите поставени от Димитър Янков във връзка с приюта за кучета и 
съмнения от граждани за убити животни подробни отговори дадоха секретаря на 
общината г-н Станилов и г-жа Маргарита Стойчева. 
 

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

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



47. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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. 
 
 
01.08.2022 г.  
 гр. Средец  
 
 
 
Изготвил протокола:  

/Даниела Петрова/  
 
 
 

Председател:  
/Динко Цъцаров/ 
 
 
 
 

Секретар:  
        /Стоянка Кисьова/ 

 




