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   Председател: 
Секретар: 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ОБЩИНА  СРЕДЕЦ,   ОБЛАСТ  БУРГАС 

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

      Изх. № 96-00-09 
  07 септември 2022 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 37 

На 31 август 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 
седмото 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
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Закъсня Валери Ангелов. 
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. 

В залата влезе Валери Ангелов. 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, регистрирани до момента 

са шестнадесет общински съветника, имаме необходимия кворум, откривам тридесет и 
седмото редовно заседание на Общински съвет – Средец. По правилник предстои да 
изберем секретар на заседанието. Предложението ми е г-жа Кисьова да бъде секретар на 
днешната сесия. Има ли други предложения колеги. …Ако нямате, гласуваме, който е 
съгласен г-жа Стоянка Кисьова да стане секретар на тридесет и седмото заседание на 
Общински съвет - Средец, 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: Колеги, проекта за дневен ред е пред вас, състои се от 
седемнадесет точки, това са същите точки и въпроси, които бяха разгледани и по време 
на заседанията на постоянните комисии. Имате ли предложение за промяна или 
изменение на предложения проект за дневен ред. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Аз имам предложение, ако може точка питания да стане първа точка 
в дневния ред. 

Динко Цъцаров: Други предложения колеги. Има ли други предложения. …Ако 
нямате гласуваме предложението на г-н Кичев, точка питания да стане първа точка в 
днешния дневен ред, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 2 гласа.   
Председателят на съвета подложи на гласуване проекта за дневен ред с 

направената промяна. 
Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – няма, приема се. 
Тридесет и седмото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

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

3. 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; 

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; 
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5. 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; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Кандидатстване на община Средец с проектно предложение  „Реконструкция 
и рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и 
принадлежностите към тях в гр. Средец, община Средец“ пред Държавен 
Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по Процедура за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения № 
BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 
рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 
принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 
селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 

7.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
   1. Удължаване предоставянето на услугите по процедура BG05M9OP001-
6.002 "Патронажна грижа +" на Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси” 2014-2020. 
   2. Възлагане чрез Заповед изпълнението на обществена услуга 
„Патронажна грижа в община Средец“ по операция “Патронажна грижа 
+”; 

8. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ III-191, кв.26 в 
с. Кубадин; 

9. 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 XV-109, кв.12 
в с. Дюлево; 

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 II-288, кв.19 в 
с. Вълчаново; 

11.  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 I-579, кв.81 в 
с. Момина Църква; 

12.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Обявяване на имот 03455.11.200 по КККР на с.Белила, от публична общинска 
собственост в частна общинска собственост; 

13.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 17974.48.208 по 
КККР на гр. Средец; 
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14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение на Решение №479 на Общински съвет на община Средец, 
обективирано в т.13 от Протокол № 31 / 30.03.2022 г.; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изменение на Решение №548 на Общински съвет на община Средец, 
обективирано в т.5 от Протокол № 35 / 29.06.2022 г.; 

16.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Извършване на текущ ремонт на помещения на Филиал за спешна медицинска 
помощ и промени по бюджета на община Средец за 2022 година; 

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

 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №37 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 
 В залата влезе Лало Гюров. 

Динко Цъцаров: Г-н Янков, искате да обясните отрицателен вот. 
Димитър Янков: Нямам спомен в практиката ми на общински съветник да съм 

гласувал отрицателен вот за дневния ред. Обаче, имам основателна причина да го 
направя и ще ви го обясня, ще ви помоля да ме изслушате търпеливо, защото е 
възможно това да е първата ми и последна изява за това заседание на Общински съвет – 
Средец. Какво има в този дневен ред колеги. Има две наредби, които не бяха приети на 
предното заседание, бяха върнати за доразглеждане. В едната наредба посочих доста 
неща, които смятам, че не отговарят на нормативната уредба по начина по който беше 
изложено в промяната на наредбата, съответно няма никакви промени по нея, както 
беше внесена първия път, така е внесена и този път, аз нямам намерение да се повтарям, 
едно и също нещо да го говоря по повече от един път на заседание. По отношение на 
втората наредба, която е по предложение на г-н Камалиев, на който благодаря, че 
присъства и го моля, винаги когато има някакви предложения свързани с БКС, да идва 
лично той. Там поставихме нещата така, че тези ставки, които са посочени са за ден, а 
коментирахме в заседание, че е желателно това да са ставки на часове, за да може  
хората, които ползват, нашите съграждани, примерно да си направят сметката, защото 
не е редно да ползват за един-два часа, а да плащат цял ден. Обръщам се към 
управляващата група, която ще остане в зала и се радвам, че е в пълен състав от десет 
човека, ако реши да внесе само една добавка, г-н председател и вие можа да го 
направите, че когато се ползва на час, да се преизчислява на час. Третата наредба няма 
да я визирам, тя е нова, ще я обсъдите в заседанието. Основната причина обаче, поради 
която вземам настоящата дума е просто нещо, което се случва безумно за пореден път. 
Г-н кмета го няма, няма да питам дали ще идва, защото е безпредметно да задавам 
такива въпроси, явно няма да дойде, но още по безумното е, че едно решение на 
Общинския съвет – Средец от предния месец не се изпълнява вече цял месец, нещо 
което трябваше да се случи към първи август, да бъде преместен местния градски пазар 
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от централната част на града, да се премести в градския парк, това нещо не е 
осъществено. На предната сесия бяха гласувани, бяха приети  изпълнение на решенията 
от страна на кмета на общината, решенията на общинския съвет. Този отчет за 
шестмесечието мина, въпреки че аз имах големи резерви и си обясних тогава 
отрицателния вот. Не мога да остана в зала, и чисто и просто аз вярвате ли чувствам се, 
буквално ме е срам, да присъствам в зала и да гласувам едни докладни на един кмет, 
който показва пълно неуважение, не само персонално към общинския съвет с 
неприсъствието си, но показва пълно неуважение и с неизпълнение на решенията на 
общинския съвет. Едно решение, което беше взето с пълно единодушие от 
присъстващите в залата общински съветници, от всички с изключение може би две-три 
изключения не си спомням, ми се струва колегата Стаматов тогава не присъства на 
въпросното гласуване, няма да се ровим, въпросът е, че беше взето единодушно от 
всички, които бяхме в залата, това решение не е изпълнено до момента. Аз призовавам 
колегите от моята група, призовавам и всички останали колеги гласували въпросното 
предложение, превърнало се в решение на общинския съвет да напуснат залата както и 
аз възнамерявам да направя след малко. От уважение към предложението на колегите от 
БСП да бъде изтеглена точка питания като първа точка от дневния ред, ще остана само 
за точка питания. После, отсега ви пожелавам успешна работа, десет човека сте в зала, 
този път сте успели да се преброите и да свършите работата на г-н кмета, аз нямам 
намерение да върша неговата работа, докато той не си свърши собствената. Благодаря 
ви. 

 
 
Динко Цъцаров: Колеги, започваме ТОЧКА ПЪРВА – Питания. На 24.08. в 

деловодството на общински съвет постъпи питане от Иван Кичев, Йона Чобанова, Янко 
Германов, Даниел Чолаков. 

Питанията прочете председателят на съвета. 
Приложен е текста. 
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 Динко Цъцаров: Вчера получихме отговор от общинска администрация, г-н Кичев 
на вас ли е даден отговора. Имате думата да изразите становище, доволни ли сте от 
отговора, ако имате някакви допълнителни питания също така, заповядайте.  
 Иван Кичев: Понеже отговора е изключително кратък колеги, ще ви го зачета. 

Приложен е текста. 
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 Иван Кичев: По втория въпрос, понеже сега са ни предоставени тези неща, не мога 
да взема пряко отношение в смисъл такъв, че не сме се запознали конкретно с тези 
протоколи, може би и на място ще минем да видим за какво точно става въпрос. По 
отношение на първия въпрос, на комисиите, г-жа Маврова тука ли е, да, най отзад. На 
комисиите аз мисля, че конкретизирах няколко въпроса, които можеше да бъдат 
включени в този отговор, но за съжаление не са включени и не знам как да го 
коментирам това. Снощи например, преглеждайки отново обществените поръчки, 
попаднах на трета обществена поръчка обявена на 01.01., номера е 000053 в която 
обществена поръчка за трети път включваме едни и същи отсечки, общински път 
Средец-Проход, общински път Камено-Суходол, Малина-Загорци и тука другото пак 
Зорница-Суходол-Орлинци. Не мога да разбера точно за кои, но за трети път в рамките 
на две години нали споменахме за прословутия основен ремонт 2019г., обявяваме нова 
поръчка, на която чакаме за седем милиона одобрение от МРРБ, които съм убеден, че 
няма да бъдат получени, както споменах и на комисиите, за мен това е един 
изключително предизборен пиар, за да кажем, че отново правим още нещо да бъде 
извършено от общината, но виждате ли държавата спъва тези наши опити, и 
междувременно се оказа, че има и трета поръчка. Понеже по конкретните питания, 
писмените, пак казвам не съм въобще задоволен от отговорите, които са дадени, ние ще 
продължим да питаме вече и другаде. Но искам в момента, понеже виждам, че и 
юристката е тук, може ли с две-три думи да разясни за какво става въпрос относно тази 
третата поръчка от януари месец, която отново са три фирми, отново е избрана една 
ямболска фирма, не знам защо такъв афинитет имаме към ямболии, да не би някой да 
има роднински връзки с Ямбол и много обичаме да  избираме ямболски фирми, не знам 
просто, не съм си го задавал този въпрос сега ми хрумна. Елиминирани са другите две, 
избрана е отново ямболската фирма, сключен е договор някъде в края на април, до края 
на август трябваше да бъде извършена поръчката и съответно усвоени 283х.лв. 
Съответно договора е прекратен на 02.06. по взаимно съгласие и са изплатени само едни 
110х.лв., можете ли да обясните малко по подробно за какво става въпрос, в течение ли 
сте г-жо Камбурова. Не сте в течение. 
 Адв. Ирина Камбурова: Не. Юридическата хронология вие я изложихте, това мога 
да ви кажа и аз по въпроса в предвид публикуваните документи, по отношение на 
изпълнението и всичко какво се е случило няма как да ви дам информация.  
 Иван Кичев: Юридическата хронология изисква при едно предсрочно 
прекратяване на договора било то и по взаимно съгласие, вие като юрист да сте в 
течение поради какви причини е извършена тази процедура. Не може да не знаете, защо 
е прекратен този договор, защо не е изпълнен докрай и не са усвоени средствата. 
 Адв. Ирина Камбурова: Не мога да кажа защо е прекратен предсрочно, мисля че 
не съм длъжна да знам причините. 
 Иван Кичев: Като юрист не сте длъжна да знаете и да дадете становище, много 
интересно ми звучи това. 
 Адв. Ирина Камбурова: Напротив, след като е допустимо по закон страните да се 
договорят ***, решението за прекратяване не го вземам аз, взема го възложителя. 

Иван Кичев: Аз знам, че не го вземате вие и не само възложителя, взема го и 
изпълнителя, защото е изписано, че по взаимно съгласие е прекратен договора. Само, че 
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не може да се пристъпи към едно такова действие без да се иска вашето становище, не 
казвам, че вие сте човека който го прекратява. 

От залата излезе Валери Ангелов. 
 Адв. Ирина Камбурова: Да, аз казвам, че е законосъобразно след като страните са 
се договорили да прекратят по взаимно съгласие, няма пречка по закон да го прекратят. 
 Иван Кичев: Просто само това са ви питали дали е законосъобразно, не са ви 
изложили причини за прекратяване, какво се е случило и защо. 
 Адв. Ирина Камбурова: Не. 
 Николина Дамбулова: Ще се опитам да дам отговор на въпроса ви. Поради 
високите цени на материалите, фирмата изпълнител каза, че е в невъзможност да 
продължат да го изпълняват договора само заради високите цени и така се стигна до 
прекратяване на договора.  
 Иван Кичев: Високите цени са безспорно фактор, който може да предизвика едно 
такова прекратяване, само че така или иначе частично са извършени някакви ремонти. 
Доколкото знам около Проход, доколкото знам около Малина, връзката след Суходол, 
малинския разклон, някакви частични ремонти поне бяха извършени, какъв беше 
проблема. 
 Николина Дамбулова: Две отсечки от обществената поръчка бяха направени. 
 Иван Кичев: Да не говорим, че за едни хиляда и петстотин квадрата са платени 
50х.лв., което е безумно въпреки всякакви цени за които говорим, но какъв беше 
проблема да бъдат усвоени тези 280х.лв. те така или иначе са предвидени. Между 
другото от къде бяха предвидени, че не си спомням, в бюджета имаше ли залегнала  
такава… 
 Николина Дамбулова: Те са по СЕБРА. 
 Иван Кичев: Та какъв беше проблема да бъде извършен този обем независимо от 
скъпите цени и съответно да бъдат усвоени парите и да бъде прекратено. 
 Николина Дамбулова: При положение, че има такава възможност и изпълнителя 
казва, че не е в състояние, ние… 
 Иван Кичев: С този отговор ме предизвиквате да кажа нещо, което наистина ще 
кажа. 2012 г. един мой любим актьор от парламентарния театър Тома Биков, изрече 
една крилата фраза: „Борисов не е мутра, Борисов е карикатура на мутра.“. Разбира се 
тогава г-н Биков не беше претърпял този сериозен финансов катарсиз, който го принуди 
да стане като Матросов на амбразурата и да брани Борисов. Аз днес ще се опитам да 
перифразирам тези негови думи и ще кажа така, Жабов не е кмет, Жабов е карикатура 
на кмет. Не могат да бъдат отправени други думи за един градоначалник, който не 
уважава решенията на общинския съвет, един градоначалник, който не уважава 
общинските съветници и общинската администрация, включително тези които му 
прокарвате всякакви прищевки и хрумвания. Не може да се нарече по друг начин един 
градоначалник, който се крие като мишок от неудобните въпроси… 
 Динко Цъцаров: Г-н Кичев, напомням, че просрочихте времето за пореден път и 
ще ви помоля да се въздържате от квалификации… 
 Иван Кичев: Аз правя сравнение, не давам квалификации. Не съм просрочил 
времето, искам да е в рамките на пет минути. 
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Динко Цъцаров: Вие говорите от петнадесет. В точка питания сме, да се 
концентрираме в точка питания. Вие правите политическо изявление … 

Иван Кичев: Не е политическо, да, преминах към него и може би грешката е, че не 
поисках изказване от името на групата. 

 Динко Цъцаров: Няма проблем, заповядайте, развийте си въпроса. 
Иван Кичев: Така че си го довършвам само минутка още. Та пак казвам не може 

да бъде по друг начин наречен един градоначалник, който като мишок се крие от 
неудобните въпроси свързани с някои безумни еднолични решения, от които лъха на 
алчност и корупция. Не може да се нарече по друг начин един градоначалник, който 
прехвърля цялата отговорност за своите безотговорни и некадърни решения върху  
общинската администрация и ви поставя в ситуация да се червите и да се чудите как да 
отговаряте на подобни питания. Понеже той перманентно проявява неуважение към 
всички нас, ние не че уважаваме, т.е. проявяваме по различно отношение, но поне 
периодично като днес ще го показваме и по този начин, по който ще постъпим. Ние 
също подкрепяме г-н Янков и неговата група и също напускаме заседанието, за да може 
тези, които останете да си прецените дали заслужава да продължавате да изпълнявате 
подобни негови еднолични решения несъобразени с нас. Благодаря и ползотворна 
работа. 

Димитър Янков: Колеги, ако искате да се срещаме в зала по нормалния начин, а 
не по този начин, разговаряйте си с вашия кмет. 

Иван Кичев: Един път става, два пъти става ама цял мандат да става някак си не 
му отива на г-н кмета. Съжалявам колеги, че ви поставяме в подобна ситуация ама вие 
сами се поставяте. 

 
 
В 9:55 часа напуснаха залата общинските съветници: Георги Вълчев; Даниел  

Чолаков; Димитър Янков; Иван Кичев; Йона Чобанова; Лало Гюров; Янко Германов. 
 
 
 
Динко Цъцаров: Колеги, девет човека сме в залата. Имаме необходимия кворум да 

продължим заседанието. продължаваме с ТОЧКА ВТОРА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Приемане на Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост. 

В залата влезе Валери Ангелов. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 580 
31 август 2022 година 

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

администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
І. Общински съвет Средец приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска 
собственост, в следния смисъл: 

1. Чл.5 ал.7 се променя както следва: 
Стара редакция: 

         Чл.5 (7) Кметът на Общината може да откаже достъп и информация само ако 
са налице основания по Закона за защита на класифицираната информация. Отказът е 
писмен и мотивиран и се съобщава на заявител. В случаите на непроизнасяне от 
Кмета на Общината в срока по ал.3 се счита, че е налице мълчалив отказ. Отказът 
може да бъде обжалван по реда на Закона за административното обслужване на 
физически и юридически лица. 

Нова редакция: 
         Чл.5 (7) Кметът на Общината може да откаже достъп и информация само ако 
са налице основания по Закона за защита на класифицираната информация. Отказът е 
писмен и мотивиран и се съобщава на заявител. В случаите на непроизнасяне от 
Кмета на Общината в срока по ал.3 се счита, че е налице мълчалив отказ.  
 

2. Чл.6, ал.3 и ал.4 се променят както следва: 
Стара редакция  
Чл.6 (3)  Приетите от Общинския съвет стратегия и годишна програма се 

разгласяват сред населението на Общината чрез местния вестник, общоградски и 
общоселски събрания, проведени по реда на ЗДН и се публикуват на Интернет 
страницата на Общината. 
(4) Ежегодно до 30 март Кметът на Общината внася в Общинския съвет отчет за 
изпълнение на Стратегията и Годишната програма през предходната година.    

Нова редакция 
         Чл.6 (3) Приетите от Общинския съвет стратегия, план за действие за 
общинските концесии и годишна програма се разгласяват сред населението на 
Общината чрез местния вестник, и се публикуват на Интернет страницата на 
Общината 
 (4) Ежегодно до 30 март Кметът на Общината съставя и предоставя на  Общинския 
съвет отчет за изпълнение на Стратегията и Годишната програма за състоянието 
на общинската собственост, и за резултатите от нейното управление по видове и 
категории обекти. 
 
          3. В чл.7, ал.1 се добавя точка 18.  

Стара редакция  
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Чл.7(1) Общината придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и 
други ограничени вещни права чрез следните придобивни способи: 
1. чрез покупко-продажба на имоти или части от тях, след решение на Общинския 
съвет. 
2. чрез замяна на недвижим имот, частна общинска собственост с равностоен 
недвижим имот-собственост на физически, юридически лица, друга община и 
държавата, след решение на Общинския съвет. 
3. срещу учредено право на строеж върху недвижим имот, частна общинска 
собственост след изтичане на срока на правото на строеж, както и срещу 
задължението на суперфициаря да построи и предаде на Общината равностоен 
недвижими имот в построената сграда. 
4. чрез дарение или завещание от физически или юридически лица. 
5. чрез наследяване по силата на чл.11 от ЗН 
6. чрез съдебна или доброволна делба, след решение на Общинския съвет. 
7. чрез изкупуване от собственик на имот, който по действащ ПУП-ПРЗ е предвиден 
за изграждане на обект-публична общинска собственост по реда на чл.199 ЗУТ, след 
решение на Общинския 
8. чрез изтекла придобивна давност 
9. чрез принудително отчуждаване на недвижими имоти, частна собственост по реда 
и за нуждите по реда на глава трета от ЗОС. 
10. чрез приращение или присъединяване към имоти и вещи общинска собственост. 
11. чрез изграждане  със средства на Общината на жилищни и нежилищни обекти, 
върху  незастроени имоти общинска собственост. 
12. чрез надстрояване и пристрояване по одобрен ПУП и инвестиционен проект на 
сгради общинска собственост. 
13. чрез безвъзмездно предоставяне от държавата. 
14. придобито по реда на чл.30 ЗСПЗЗ от прекратени земеделски кооперации 
15. чрез възстановяване правото на собственост върху земеделски земи, гори и земи 
от горския фонд. 
16. чрез придаване към общински имот на части от съседен имот, чрез изменение на 
ПУП-ПР по реда на чл.15 ЗУТ с цел упълномеряване на общинския имот. 
17. Чрез отреждане с влязъл в сила по реда на чл.16 ЗУТ  ПУП-ПРЗ на част от площта 
на новоурегулираните имоти, отредени с плана за нуждите на социалната и 
техническа инфраструктура. 

Нова редакция  
 18. „В други случаи посочени в закон“. 
 

4. Чл.9 , ал.3 придобива следната редакция: 
Стара редакция 

Чл.9 (3) При несъгласие с предложената цена, Общинският съвет може да възложи на 
Кмета на Общината да проведе преговори с прехвърлителя и да предложи нова цена и 
оценка. Общинският съвет определя начина на плащане, включително разсрочено 
плащане или чрез банков кредит. При плащане чрез банков кредит се прилагат и 
правилата на ЗОБ.   
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Нова редакция     
(3) При несъгласие с предложената цена, Общинският съвет може да възложи на 
Кмета на Общината да проведе преговори с прехвърлителя и да предложи нова цена и 
оценка. Общинският съвет определя начина на плащане, включително разсрочено 
плащане или чрез банков кредит. При плащане чрез банков кредит се прилагат и 
правилата на Закон за общинския дълг.   
 

5.Чл.10 се променя както следва: 
Стара редакция 

         Чл. 10 Придобиването на движими вещи, включително оборудване, инвентар, 
машини, съоръжения, транспортни средства и други материални активи, необходими 
за дейността на общинската администрация и ОбС се извършва от Кмета на 
общината, кметовете на кметства или упълномощени от Кмета на Общината лица 
от състава на общинската администрация. Цената на придобиване и определянето на 
доставчика се извършва по реда на Закона за обществените поръчки и в рамките на 
предвидените по бюджета разходи. 

Нова редакция 
         Чл. 10 (1) Придобиването на движими вещи, включително оборудване, инвентар, 
машини, съоръжения, транспортни средства и други материални активи, необходими 
за дейността на общинската администрация и ОбС се извършва без решение на 
общинския съвет, съобразно регламентираните в специалните закони 
процедури.Придобиването им се извършва от Кмета на Общината, кметовете на 
кметства или упълномощени от Кмета на Общината лица от състава на общинската 
администрация. Цената на придобиване и определянето на доставчика се извършва по 
реда на Закона за обществените поръчки и в рамките на предвидените по бюджета 
разходи. 
        (2) Придобиването на движими вещи от общината може да става и: 
1. по силата на закон; 
2. с решение на общинския съвет за закупуване, до размера на утвърдените бюджетни 
средства, съгласно действащата нормативна уредба; 
3. със замяна на движими вещи на общината с движими вещи на физически и 
юридически лица; 
4. чрез дарение от физически и юридически лица; 
5. чрез завещание от физически лица. 
        (3) Даренията и завещанията от физически лица на движими вещи в собственост 
на общината се приемат съгласно разпоредбите в тази наредба. 
 
          6.Чл.13 А ал.1 се променя както следва: 

Стара редакция 
 Чл.13А (1) Язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, 
непредадени на сдруженията за напояване могат да се отдават  под наем чрез търг 
или конкурс след решение на Общинския съвет и при наличието на предварително 
положително съгласувателно становище на надзорния орган по Закона за 
сдруженията за напояване. 
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Нова редакция 
      Чл.13А (1) Язовирите и микроязовирите - публична общинска собственост, 
непредадени на сдруженията за напояване могат да се отдават  под наем чрез търг 
или конкурс след решение на Общинския съвет, при наличието на предварително 
положително съгласувателно становище на надзорния орган по Закона за 
сдруженията за напояване и при условие, че: 
   1.към момента на отдаване не са предявени искания от сдружения за напояване за 
предоставяне на обектите по реда на §3, ал.3 от ПЗР на ЗСН. 
   2. да са налице документи, удостоверяващи обстоятелства предвидени в §12 от ПРЗ 
от ЗСПЗЗ, а язовирите да са били предназначени за напояване и да представляват 
елементи от напоителната система или технологична обособена нейна част. 
 
         7. Чл.16, ал.3 се променя както следва: 

Стара редакция 
(3) Въз основа на решението по горната алинея, Кметът на Общината сключва 
договор за наем. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от десет 
години. След изтичане на срока му договорът може да бъде продължаван само след 
приемането на ново решение на Общинския съвет по реда на предходната алинея. 

Нова редакция 
   (3) Въз основа на решението по горната алинея, Кметът на Общината сключва 
договор за наем. Срокът на договора за наем не може да бъде по-дълъг от десет 
години. 
 
         8. Чл.17, ал.1 се отменя и се създава нова ал.1 със следния текст: 

Стара редакция 
Чл.17 (1) Предоставянето на помещения-частна общинска собственост за нуждите и 
дейността на общински ръководства на политическите партии, отговарящи на 
условията по Закона за политическите партии и общинските ръководства на 
синдикалните организации се извършва със заповед на Кмета на Общината без 
провеждане на търг или конкурс. Със заповедта се определят наемната цена, срока на 
ползване и други условия по договора. Наемната цена се определя по реда на Закона за 
политическите партии. 

Нова редакция 
      Чл.17(1) Свободните нежилищни имоти или обособени части от тях - частна 
общинска собственост се предоставят безвъзмездно за нуждите и дейността на 
общински ръководства на политическите партии, отговарящи на изискванията на 
чл.31 от Закона за политическите партии  със заповед на Кмета на Общината без 
провеждане на търг или конкурс. Със заповедта се определят, експлоатационните 
разходи, ако има такива съгласно чл.32 от ЗПП, срока на ползване и други условия по 
договора.  
Предоставените  помещения на политическите партии или части от тях не могат да 
се пренаемат, да се преотстъпват за ползване, да се ползват съвместно по договор с 
трети лица, както и да се използват за стопанска дейност. 
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        9. Чл.17, ал.2 се променя както следва: 
Стара редакция 

(2) Въз основа на заповедта по горната алинея, Кметът на Общината сключва 
договора за наем със съответното местно ръководство на политическа партия или 
синдикална организация. Договорът за наем може да бъде прекратен по реда и 
условията на чл.15 ЗОС със заповед на Кмета на Общината. 

Нова редакция 
    (2) Въз основа на заповедта по горната алинея, Кметът на Общината сключва 
договора  със съответното местно ръководство на политическа партия. Договорът 
може да бъде прекратен по реда и условията на чл.15 ЗОС със заповед на Кмета на 
Общината. 
 
        10. Чл.18, ал.2 се отменя. 

Стара редакция  
Чл. 18 (1) Отдадените под наем по реда на предходните разпоредби от тази наредба 
имоти-частна общинска собственост не могат да се пренаемат, да се преотстъпват 
за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват 
за стопанска и производствена дейност от наемателите. 
(2) Забраната по горната алинея не се отнася за онези части от имотите, които са с 
пряко стопанско предназначение, както и за помещенията, предоставени на 
политически партии за клубна дейност. В тези случаи, договорите за пренаемане, 
както и за съвместно ползване се сключват след предварително съгласие на Кмета на 
Общината. 
        Нова редакция 
Чл. 18 (1) Отдадените под наем по реда на предходните разпоредби от тази наредба 
имоти-частна общинска собственост не могат да се пренаемат, да се преотстъпват 
за ползване, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се ползват 
за стопанска и производствена дейност от наемателите. 
 
 11. Чл.23, ал.3 се отменя. 

Стара редакция 
(3) Лицата ползващи без правно основание или на отпаднало правно основание / 
прекратени договори за наем / имоти-частна общинска собственост, заплащат на 
Общината обезщетение, чиито размер не може да бъде по малък от средния пазарен 
наем за този вид имоти. 
 
       12.  Чл.24 се отменя. Създава се нов чл.24 със следния текст: 

Стара редакция 
Чл. 24 (1) Не се допуска настаняване под наем по реда на този раздел на лица, имащи 
непогасени публични и частни финансови задължения към Общината. Липсата на 
задължения по този член се удостоверява от физическите и юридическите лица с 
удостоверени от отдел “Местни данъци и такси” за публичните вземания и с 
декларация за частните общински вземания. 
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(2) Удостоверението и декларацията е неразделна част и от документацията за 
провеждане на търг или конкурс за отдаване под наем на имоти-частна общинска 
собственост. 
(3) Физически и юридически лица, непредставили в тръжна или конкурсна процедура, 
организирана от общината, декларация и удостоверение по предходната алинея не се 
допускат до участие в съответната процедура.   

Нова редакция 
Чл.24 Към документите за участие в търг или конкурс за отдаване под наем на 
имоти-частна общинска собственост, задължително се изисква документ, 
удостоверяващ, че участникът няма задължения към община Средец, произтичащи от 
договори за наем на общинско имущество. Документът се издава служебно. 
  
         13. Чл.27, ал.3 и ал.4 се отменят. 

Стара редакция 
(3) За земеделските земи, стопанисвани и управлявани от общината на основание чл. 
19 ЗСПЗЗ, Общински съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой 
съветници, може да разреши сключването на договори за наеми аренда за срок от 3, 
съответно 4 години и сключване на предварителни договори съгласно чл.19 ал.8 от 
ЗСПЗЗ. Наемателят, съответно арендаторът се определят чрез търг или конкурс, 
който се провежда по реда на настоящата Наредба. 
 (4) (Изм. с Решение ОбС № 435/29.06.2010г.)  Земеделските земи по чл.19, ал.1 ЗСПЗЗ 
могат да се отдават под наем или аренда по реда на предходната алинея, когато няма 
искане за предоставянето им при условията на чл.19, ал.4 ЗСПЗЗ. Същото важи и за 
сключването на предварителни договори за тези имоти. 
 
       14. Чл.29 се отменя. 

Стара редакция 
Чл. 29 (1) Ползването на дървесина от гори и земи от общинския горски фонд се 
извършва по предложение на Кмета на Общината с решение на Общинския съвет, 
прието с мнозинство повече от половината от всички общински съветници. 
(2) Ползвателите се определят чрез търг или конкурс, проведени по реда на 
настоящата наредба или чрез концесия по реда на Закона за горите. 
 
       15. Чл.30 се отменя. 

Стара редакция 
Чл. 30 (1)  Страничното ползване на гори и земи от общинския горски фонд по чл.63 от 
Закона за горите /добив на смола, сено, листников фураж, събиране на гъби, горски 
плодове, паша на селскостопански животни и други/ се извършва по предложение на 
Кмета на Общината с решение на Общинския съвет. 
(2) За предоставяне на право на ползване по горната алинея желаещите подават 
писмено заявление до Кмета на Общината. Кметът на Общината назначава комисия 
за разглеждане на постъпилите заявления и въз основа на становището на комисията 
внася предложения в Общинския съвет за предоставяне на право на странично 
ползване. 
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(3) Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината сключва 
договор за предоставяне на странично ползване. 
 
       16. Чл.31 се отменя. 

Стара редакция 
Чл. 31 (1) Ползването на дървесина и страничното ползване от гори и земи от 
общинския горски фонд е възмездно. Общинският съвет определя минималният размер 
на таксите за отделните видове ползване, които не могат да бъдат по ниски от 
таксите за съответното ползване на земи и гори от държавния поземлен фонд. 
(2) Въз основа на лесоустройствените проекти,Общинският съвет определя ежегодно 
обема на годишното ползване на дървесина по такса на корен за нуждите на 
населението на Общината, с постоянен адрес на територията на Общината. 
Ползването на дървесина по този ред е за отопление и добитата дървесина не може 
да се прехвърля на трети лица. 
 
     17. Чл.35, ал.3 се добива следната редакция: 

Стара редакция 
(3) Приобретателите заплащат всички дължими местни данъци и такси по ЗМДТ, 
както и нотариална такса по ЗННД  при сключване на договорите с които се извършва 
разпореждане и всички разноски направени от общината за определяне на пазарните 
оценки. 

Нова редакция 
      Чл.35 (3) Приобретателите заплащат всички дължими местни данъци и такси по 
ЗМДТ, при сключване на договорите, с които се извършва разпореждане и всички 
разноски направени от общината за определяне на пазарните оценки. 
 
        18. Чл.40, ал.4 и ал.5 се променят както следва: 

Стара редакция 
(4) Цената по която се извършва продажбата, се определя по следния начин: 
                -  данъчната оценка на земята плюс 20 % от стойността й в случаите по 
пар.42 от ПЗР на ЗОС. 
                - във всички останали случаи по пазарна цена, определена от лицензиран 
оценител. 
(5) Въз основа на издаденото удостоверение за данъчна оценка или заключението на 
лицензирания  оценител и след положително становище на комисията по ал.3, 
Кметът на Общината и  лицето подало искането подписват споразумителен 
протокол, с който определят окончателната цена, която не може да бъде по ниска от 
цената по ал.4. След подписване на споразумителния протокол, Кметът на Общината 
издава заповед, с която определя купувача и цената и сключва договор за продажба. 

Нова редакция 
      Чл.40 (4)  Цената по която се извършва продажбата, се определя съобразно 
оценка извършена от независим лицензиран оценител и одобрена от Общински съвет. 
 (5) Въз основа на заключението на лицензирания  оценител, след положително 
становище на комисията по ал.3 и Решението на Общинския съвет, Кметът на 
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Общината издава заповед, с която определя купувача и цената и сключва договор за 
продажба. 
 
        19. Чл.49, ал.3 се променя както следва: 

Стара редакция 
(3) Стойността на придобиваните от Общината по реда на горните алинеи имоти не 
може да бъде по малка от пазарната цена на правото на строеж върху цялата 
сграда. 

Нова редакция 
      Чл.49 (3) Стойността на придобиваните от Общината по реда на горните алинеи 
имоти не може да бъде по малка от пазарната цена на правото на строеж на 
съответната част от имотите. 
 
       20. Чл.51, ал.4 и ал.5 се променя както следва: 

Стара редакция 
(4)   Безвъзмездно право на ползване  се учредява с решение на Общинския съвет, без 
търг или конкурс, на юридически лица, регистрирани по реда на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел, на Закона за закрила на културата, на Закона за 
физическото възпитание и спорта, както и на читалища, и юридически лица на 
бюджетна издръжка за осъществяване на социални, здравни, образователни, 
културни, спортни и други дейности. Решението се приема с мнозинство 2/3 от общия 
брой на съветниците. Въз основа на решението на Общинския съвет Кметът на 
Общината сключва договор за учредяване правото на ползване. 
(5)  Когато лицата на които може да се учреди право на ползване, са определени 
изрично в закон, то се учредява без търг или конкурс, след решение на Общинския 
съвет, прието с мнозинство повече от половината от съветниците. 

Нова редакция 
Чл.51 (4) Безвъзмездно право на ползване на имоти и вещи частна общинска 

собственост се учредява с решение на Общинския съвет, без търг или конкурс, на 
юридически лица, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел, на Закона за закрила на културата, на Закона за физическото възпитание и 
спорта, както и на читалища, и юридически лица на бюджетна издръжка за 
осъществяване на социални, здравни, образователни, културни, спортни и други 
дейности. Решението се приема с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците. Въз 
основа на решението на Общинския съвет Кметът на Общината сключва договор за 
учредяване правото на ползване. 

(5)  Когато лицата на които може да се учреди право на ползване на имоти и 
вещи общинска собственост, са определени изрично в закон, то се учредява без търг 
или конкурс, след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от 
половината от съветниците. 

 
         21. Чл.55, ал. 2 придобива следния вид: 

Стара редакция 
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(2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ Кметът на  Общината със 
своя заповед може да учредява право на строеж  на социални жилища, без търг или 
конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации 
или сдружения, в които членуват лица с установени жилищни нужди. Цените при 
които се учредява правото на строеж се определят от Общинския съвет на единица 
кв.м. застроена площ в зависимост от населеното място, местонахождението на 
терена и градоустройствените показатели. 

Нова редакция 
     (2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ след решение на Общинския 
съвет по предложение на Кмета на Общината, прието с мнозинство повече от 
половината от общия брой на съветниците се учредява право на строеж  на социални 
жилища, без търг или конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на 
жилищностроителни кооперации или сдружения, в които членуват лица с установени 
жилищни нужди. Цените  на правото на строеж се одобряват с решение на 
Общинския съвет въз основа на оценка на лицензиран оценител.  
 
        22. В чл.55 се създава нова алинея 5. 

Стара редакция  
Чл.55 (1)  По предложение на Кмета на Общината Общинският съвет определя в 
границите на населените места отделни урегулирани поземлени имоти, предназначени 
за изграждане на социални жилища. 
(2) Върху определените по реда на горната алинея УПИ Кметът на  Общината със 
своя заповед може да учредява право на строеж  на социални жилища, без търг или 
конкурс, на лица с установени жилищни нужди, на жилищностроителни кооперации 
или сдружения, в които членуват лица с установени жилищни нужди. Цените при 
които се учредява правото на строеж се определят от Общинския съвет на единица 
кв.м. застроена площ в зависимост от населеното място, местонахождението на 
терена и градоустройствените показатели. 
(3) Лицата на които се учредява право на строеж по предходните алинеи трябва да 
имат установена жилищна нужда. Жилищната нужда и  поредността на лицата на 
които се учредява правото на строеж се определят по реда на Наредбата по чл.45а  
ЗОС. 
(4) Правото на строеж се учредява с писмен договор в който се включват 
ограниченията по чл.49а ЗОС, както и допълнителни задължения на суперфициаря. 

Нова редакция 
  (5) Лица,на които е учредено право на строеж по реда на ал.2 и са одобрили работен 
инвестиционен проект за реализиране на правото на строеж с РЗП по-голяма от 200 
кв.м.,но не са изградили сградата в груб строеж, могат да заплатят разликата 
между първоначално учреденото право на строеж и новата по-голяма площ, но не 
повече от 300 кв.м. на цени, по които  им е учредено първоначалното право на строеж. 
В този случай кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване на 
право на строеж, върху допълнителната площ. 
 
       23. Чл.56, ал.1 се променя както следва:    
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Стара редакция  
      (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост се извършва 
след провеждане на публичен търг, насрочен със заповед на Кмета на Общината. 

Нова редакция 
Чл. 56 (1) Продажбата на движими вещи-частна общинска собственост се извършва 
след провеждане на публичен търг, насрочен със заповед на Кмета на Общината. 
Движимите вещи, които подлежат на разпореждане, могат да бъдат машини, 
съоръжения, оборудване, транспортни средства, стопански инвентар, излишни, 
негодни и/или бракувани движими вещи и отделни възли и детайли от тях, както и 
придобити материали от разчистване на строителни площадки.  
 
          24. Чл.59 се променя както следва: 

Стара редакция 
Чл. 59 Бракуването на движими вещи – частна общинска собственост със заповед на 
Кмета на Общината по реда на Закона за счетоводството. 

Нова редакция 
Чл. 59 (1) Негодни и ненужни вещи, установени с протокол от назначена специално за 
целта комисия, се бракуват със заповед на Кмета на Общината по реда на Закона за 
счетоводството. 
           (2) Стойността на движимите вещи по ал.1 се определя от комисия, назначена 
със заповед на кмета на общината, а при необходимост-от независим оценител. 
          (3) Бракувани и/или негодни движими вещи на стойност 5 000 лв. и над 5 000 лв. 
се продават чрез провеждане на търг от кмета на общината. 
          (4) В случаите, когато се продават бракувани и /или негодни вещи под 5 000 лв., 
продажбата се извършва от комисия, определена със заповед на кмета на общината. 
          (5) Продажбата се обявява на интернет-страницата на община Средец. 
Потенциалните купувачи представят писмени оферти в 5-дневен срок от 
обявлението. 
          (6) Комисията по ал.2 провежда заседание и разглежда подадените оферти до 5 
дни от изтичане на срока по ал.3, като за купувач се определя кандидатът, предложил 
най-висока цена. 
     
          25. Чл.61, ал.3 се променя както следва: 

Стара редакция 
 (3) Комисията по ал.2 включва представители на общинската администрация и 
избрани от Общинския съвет общински съветници. Съветниците, които се включват в 
състава на комисията се определят на всеки шест месеца с решение на Общинския 
съвет. В състава на комисията задължително се включва кметът на кметството или 
кметския наместник на чиято територия се намира имотът предмет на 
процедурата, както и служители от отделите “Икономическо развитие и общинска 
собственост”,”Земеделие и гори” и  и поне един  правоспособен юрист. Комисията се 
състои не по малко от седем членове, като се включват поне двама общински 
съветника от различни политически групи. Комисията може да заседава и приема 
решения при кворум две трети от всички членове и с мнозинство повече от 
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половината от всички членове. Дейността на комисията се организира и ръководи от 
председател, назначен от Кмета на Общината. 

Нова редакция 
 (3) Комисията по ал.2 включва представители на общинската администрация и 
избрани от Общинския съвет общински съветници. Съветниците, които се включват в 
състава на комисията се определят на всеки шест месеца с решение на Общинския 
съвет. В състава на комисията задължително се включва кметът на кметството или 
кметския наместник на чиято територия се намира имотът предмет на 
процедурата, както и служители от дирекциите “Икономическо развитие, земеделие 
и гори, и управление на европейски проекти и програми“ и „Местни приходи и 
общинска собственост”. Поне един от членовете на комисията следва да 
бъде правоспособен юрист. Комисията се състои не по - малко от седем членове, като 
се включват поне двама общински съветници от различни политически групи. 
Комисията може да заседава и приема решения при кворум две трети от всички 
членове и с мнозинство повече от половината от всички членове. Дейността на 
комисията се организира и ръководи от председател, назначен от Кмета на 
Общината. 
     Членовете на комисията по ал.(2) декларират писмено, че като участници в 
производството, в качеството си на длъжностни лица, не са заинтересовани от 
изхода му и нямат с никой от заинтересованите лица отношения, пораждащи 
основателни съмнения за безпристрастие, както и че липсват обстоятелства за 
наличие на частен интерес по смисъла на чл.10, ал.2 на АПК и чл.63, ал.3 от 
ЗПКОНПИ. 
 

26. В чл.64 се създават нови алинеи 6 и 7. 
Стара редакция 

Чл. 64 (1) В изпълнение на решението за провеждане на  публичен търг по реда на  
Наредбата, Кметът на Общината издава заповед, с която открива  тръжната 
процедура. 
(2) Заповедта по ал.1 за откриване на процедурата по провеждане на  публичен търг 
задължително съдържа: 
1.      Пълна индивидуализация на имота или вещите, предмет на търга. Посочват се 
площ, граници, номерация по ПУП, други особености. 
2.      Видът на търга- с явно или тайно наддаване 
3.      Начална тръжна цена 
4.       Начин и срок на плащане на цената, обезпечения и други условия по сключване на 
окончателния договор със спечелилия търга. 
5.      Дата, място и час на провеждане на търга 
6.      Депозит за участие  в размер на 10% от първоначалната цена   и цена на 
тръжната документация. 
7.      Списък на документите, които се изискват за представяне от участниците и за 
допускане до участие в търга 
8.      Срок за закупуване на тръжната документация и регистриране за участие в 
търга. 
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9.      Начин и време на извършване на огледа. 
(3) (Решение ОбС № 477/26.10.2010г.) Пълният текст на заповедта по ал.2 се 
публикува на интернет страницата на Общината и се поставя на информационното 
табло в сградата на общинска администрация. Част от заповедта, съдържаща 
информация за: пълната индивидуализация на предмета на търга, вид на търга, 
начална тръжна цена, дата, място, час на провеждане на търга както и къде може 
да се прочете пълния текст на обявата се публикува в един национален ежедневник 
при разпореждане или в регионален ежедневник при управление с имоти и вещи 
общинска собственост. 
(4) Срокът от публикуване на заповедта до провеждане на търга не може да бъде по-
малък от 7 дни и по-дълъг от 21 дни.  
(5) Приемането на заявления за участие се извършва от общинската администрация. 
Внесената от участниците в търга  заявления и документи се съхраняват от 
председателя на комисията или определено от него лице. 

Нова редакция  
 (6) Заявленията с получения входящ номер се вписват в „Регистър на 
заявленията“,където се отбелязват заявителя, датата и часа на входиране на 
заявлението. 
 (7) След изтичане на срока за подаване на заявленията, същите се предават срещу 
подпис на председателя на комисията или определено от него лице.  
 

27. Чл.72, ал.4 се отменя. 
Стара редакция 

 Чл. 72 (4) Към всяко предложение се прилага депозит за участие, документи 
установяващи самоличността на участника физическо лице или удостоверение за 
регистрация на участник юридически лице и решение на управителния му орган за 
участие в търга и предлагания  размер на цена. 
 

28.  Чл.76 ал.1 и ал.2 се променят както следва: 
Стара редакция 

Чл. 76 (1) Внесените депозити за участие в търга се възстановяват след  издаване на 
заповедта на Кмета на Общината по чл.  75, на всички участници които са заявили 
участие и са се явили на търга, но не са го спечелили. 
(2) Не се възстановяват депозитите на участниците, коита са подали заявление за 
участие, но не са се явили на публичния търг с явно наддаване или не са подали 
наддавателно предложение при публичен търг. 

Нова редакция 
Чл. 76 (1) Внесените депозити за участие в търга се възстановяват в 14 дневен срок 
след  влизане в сила на заповедта на Кмета на Общината по чл.  75, на всички 
участници които са заявили участие и са се явили на търга, но не са го спечелили. 
(2) Не се възстановяват депозитите на участниците, които са подали заявление за 
участие, но не са се явили на публичния търг с явно наддаване или не са подали първо 
наддавателно предложение. 
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29.  Чл.77 ал.1  се променя както следва: 
Стара редакция 

Чл. 77 (1) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга не изпълни в 
седемдневен срок от връчване на заповедта задължението за внасяне на цената или 
нейната първа вноска / при разсрочено плащане / се счита, че се е отказало от 
участие. Внесеният депозит се задържа за сметка на общината. 

Нова редакция 
Чл.77 (1) В случай, че лицето, което е обявено за спечелило търга не изпълни в 
седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, задължението за внасяне на цената, 
или нейната първа вноска / при разсрочено плащане / се счита, че се е отказало от 
участие. Внесеният депозит се задържа за сметка на общината.   
   

30. Чл.78 се променя както следва:      
  Стара редакция 
Чл. 78 След влизане в сила на заповедта по чл. 75 и заплащане на цената или нейната 
първа вноска / при разсрочено плащане / Кметът на Общината сключва с посоченото 
лице договор. 

Нова редакция 
  Чл. 78 В срок от четиринадесет дни, считано от влизане в сила на заповедта по чл. 
75 и заплащане на цената или нейната първа вноска /при разсрочено плащане/, Кметът 
на Общината сключва с посоченото лице договор. 
 

31. Чл.84 се променя както следва:      
Стара редакция 

Чл. 84  Наемател на общински имот, който наруши забраните за неговото 
пренаемане, съвместно ползване по договор с трети лица или за използването му за 
стопанска и производствена дейност се наказва с глоба  в размер до 2000 лв., а ако е 
едноличен търговец или юридическо лице с имуществена санкция в размер до 20 000 лв. 

Нова редакция 
Чл. 84  Наемател на общински имот, който наруши забраните за неговото 
пренаемане, съвместно ползване по договор с трети лица или за използването му за 
стопанска и производствена дейност се наказва с глоба  в размер от 200 до 2000 лв., а 
ако е едноличен търговец или юридическо лице с имуществена санкция в размер от 
2000 до 20 000 лв. 
 

32. Чл.85 се променя както следва:      
Стара редакция 

Чл. 85  Който без законно основание завземе общински имот, се наказва с глоба до 
5000лв., а ако е едноличен търговец или юридическо лице до 50 000лв. 

Нова редакция 
Чл.85 (1) Който без законно основание завземе имот – общинска собственост, се 
наказва с глоба от 200 до 2 000 лв., съответно с имуществена санкция от 2000 до 20 
000 лв.  
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(2) При повторно нарушение глобата е от 500 до 5 000 лв., а имуществената санкция е 
от 5 000 до 50 000 лв. 
 

33. Чл.86 се променя както следва:      
Стара редакция 

Чл. 86   Който не изпълни заповед или решение в едномесечен срок от влизането им в 
сила за освобождаването на общински имот се наказва с глоба до 5000 лв., а ако е 
едноличен търговец или юридическо лице до 50 000 лв. 

Нова редакция 
Чл.86 Лицата, които в указания срок не изпълнят заповедта или решението за 
освобождаването на имота – общинска собственост, се наказват с глоба от 1000 до 
5 000 лв., съответно с имуществена санкция от 5 000 до 50 000 лв.  
 

Гласували поименно по ТОЧКА ВТОРА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА – 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 Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 
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Динко Цъцаров: Колеги, коментирахме го на предната сесия и по време на 
заседанието на комисиите. Г-н Камалиев, част от претенциите на колегите, с които аз 
съм съгласен всъщност, беше така както е предложено на ден, да бъде дадено на часова 
ставка. Примерно на ден при осем часов работен ден, за да може да се изчисли колко 
време е работил съответния човек, да му се плати на час, а не на пълен работен ден, 
това възможно ли е. 

Божидар Камалиев: И аз съм съгласен с това, ако може да се преработи. Съгласен 
съм с това. 

Динко Цъцаров: Някаква редакция да направим. 
Антоанета Колеолова: Редакцията обаче да бъде само в частта на дърводелството 

и ***, за тревните площи 20лв/дка смятам, че е нормално. 
Динко Цъцаров: Ние говорим там където имаме заваръчни услуги, дърводелски 

услуги, строително ремонтни дейности, как да бъде записано според вас колеги. 
Антоанета Колеолова: Да бъде направена ставката за час. Да кажем два или три, 

или пет часа. 
Божидар Камалиев: Както има при машиносмяна при багер и на час при багер, 

така да има и в случая, на ден осем часов работен ден и на час, да има две ставки. 
Тодор Стаматов: Ако заварянето е 50лв. на ден как може за един час да е за 

някакви десетина лева, това ще е малко, човека да се разкарва с машина, с всичко за 
десет лева. 

Адв. Ирина Камбурова: И как ще се удостоверява това реално дали го е ползвал 
един част или го е ползвал три часа, с какво. 

Тодор Стаматов: Трябва да има и някаква минимална сума на час, която да не е 
10лв., може би минимум 20лв. на час, трябва да се измисли, защото все пак машини се 
разкарват, хора се разкарват, някой може за половин час да го извика, горивото само не 
може да се плати от човека който е, работника и така и така го има. 

Божидар Камалиев: Относно горивото, ако услугата е извън рамките на града се 
слагат и 2лв. на км. в обратна посока без ДДС.  

Динко Цъцаров: Тука в случая няма такава услуга. 
Божидар Камалиев: Да го преработим така както трябва. 
Динко Цъцаров: Чакам някакво предложение. Аз разбирам и колегата Стаматов от 

една страна, от друга страна, ако дойде и ти завари нещо за въпросните десет минути и 
трябва да му се платят 50лв. 

Тодор Стаматов: Ами да, ама може да не е 50лв., а да е примерно някаква 
минимална ставка от 20лв.. Защото в който и град да отидеш и за пет минути да дойде 
майстора пак ще ти вземе 20лв. в смисъл няма да го направи без пари, все пак за това е 
майстор и затова го търсим, иначе всички щеше да си ги правим сами нещата. 

Динко Цъцаров: Не знам или пък както е 50лв. на ден, но не по-малко… 
Тодор Стаматов: Но не по-малко от 20лв. примерно за всяка услуга. 
Божидар Камалиев: От друга страна пък погледнато, аз имам опита докато 

намеря заварчик мина една година, те са изключително скъпи услуги. Тези 50лв. са 
нищо, абсолютно нищо, разбирате ли.  

Тодор Стаматов: Аз също се захващам точно за заваръчните услуги, защото няма 
майстори. 
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Божидар Камалиев: Дали за пет минути ще свърши работата или за един ден, ако 
някой се е сблъскал с тези цени в големи градове и пък тука, просто са смешни 50лв., 
така че връщам си думите искам да остане в същия вид. 

Динко Цъцаров: То увеличението е с по 5-10лв. спрямо предните цени, не е 
някакво фрапантно увеличение. 

Божидар Камалиев: Имайте предвид, че там се включват и консумативи, отиваме 
с агрегат, с електроди, ***, просто нищо е това. 

Тодор Стаматов: Може би колегите са имали предвид за строителните дейности, 
наистина там за час може да се хване някаква ставка, обаче при заваръчните услуги не 
***. 

Божидар Камалиев: Там консумативите са за наша сметка, плюс бензина, става... 
 Динко Цъцаров: Някакви предложения колеги. Дали остава в този вид или да има 

минимална цена. Или това, което предложиха колегите на час, макар че те можеха да 
останат и да си направят предложенията в зала. 

Божидар Камалиев: Не излизат сметките на час. 
Антоанета Колеолова: За строителните да останат. 
Тодор Стаматов: За строителните дейности можем да го направим за час, но за 

по-специфичните вече... 
Божидар Камалиев: Защо можем, защото ползваме наша техника, наши 

инструменти. Моето мнение го казах, искам да остане така, а както решите. 
Георги Станилов: Аз ползвах такава услуга и ми взеха по осем лева на заварка. 
Божидар Камалиев: Нашата услуга е смешна цена 50лв. от 45лв. и никой заварчик 

не се хваща да я върши. 
Тодор Стаматов: В крайна сметка щом директора на предприятието има най 

добрия опит в това нещо, ние защо да спорим, да го приемем по този начин. 
Други мнения и становища не се изразиха. 
Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 581 

31 август 2022 година 
 

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

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



27. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

ГЛАВА ТРЕТА 
 

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

 
Чл.67. Общински съвет Средец определя следните услуги и цените за тях, както 

следва: 
                                                                                                                лв. /без ДДС/ 

№  
по ред 

Вид услуга Цена 
било 

Цена 
става 

95. Точка: 
13. Косене на тревни площи в частен имот 
15. Заваръчни услуги 
16. Дърводелски услуги 
17. Строително ремонтни дейности 

 
20.00 лв./дка 
45.00 лв./ден 
45.00 лв./ден 
40.00 лв./ден 
за 1 работник 

 
30.00 лв./дка
50.00 лв./ден
50.00 лв./ден
50.00 лв./ден
за 1 работник

 
2. Изменението на цените в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила след 
приетото Решение на Общински съвет Средец. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ТРЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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



28. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

 
  
В залата влезе кмета на община Средец – инж. Иван Жабов. 

 Динко Цъцаров: Продължаваме с 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 Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 582 
31 август 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. 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 102 със следното съдържание: 
                                                                                                                лв. /без ДДС/ 

№  
по ред 

Вид услуга Цена 
 

102. Лица ползващи услугите на Кухня майка-кетъринг 
„Средец“ на възраст от 3 до 18 години 

 
3.00 лв. 

 
 

2. Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила от 
01.09.2022г. след приетото Решение на Общински съвет Средец. 
 



29. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

Гласували поименно по ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА – 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 Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Г-н Камалиев, ще ви помоля само да разясните на колегите. 
Божидар Камалиев: Тъй като чух преди това въпроси относно може ли на час, 

искам само да уточня, че това не е синя зона. Това е по желание на граждани, които 
искат да си заплатят мястото и да бъде тяхно, било пред магазин, било пред къща. И тъй 
като станаха много питанията затова внесох мотивирано предложение да го направим. 

Динко Цъцаров: Да разбирам, че при вас има подобни запитвания, молби от 
граждани. 

Георги Станилов: И при мен има. 
Божидар Камалиев: Да. Искат да си плащат и да имат паркомясто платено от тях, 

това не е синя зона както те го тълкуват. 
Динко Цъцаров: Имаше такива въпроси по време на заседанието на комисиите, 

затова ви давам възможност. 



30. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

Божидар Камалиев: Просто искат паркоместа да си платят за година такса и да са 
техни, било с маркировка само, било със скоби. 

Яна Биюкова: Ако е с маркировка и някой спре на това място, при условие, че са 
заплатили. 

Антоанета Колеолова: Другият вариант е да се пишат номера или нещо такова. 
Божидар Камалиев: Със скоби падащи мислим да го правим и няма да могат да 

спират. 
Динко Цъцаров: А контрола за изпълнение на кой ще бъде, на звеното. 
Божидар Камалиев: Ние ще изпълняваме, ще маркираме, ще слагаме скоби. 

Приходите идват в общината обаче, не в ОБЧ. 
Други мнения и становища не се изразиха. 
Встъпи се в процедура на гласуване. 
Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 583 
31 август 2022 година 

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

администрация,  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. 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 101 със следното съдържание: 
                                                                                                             лв. /без ДДС/ 

№ по 
ред 

Вид услуга Цена 
за 1 година 

101. Паркиране на автомобили  
с обозначени за целта места 

 
  I-  ва   зона 
  II- ра   зона 
  III-та   зона 

 
 

 
200.00 
150.00 
100.00 

 



31. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

 
2. Допълнението в Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Средец влиза в сила след 
приетото Решение на Общински съвет Средец. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ПЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ШЕСТА в днешния дневен ред – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Кандидатстване на община 
Средец с проектно предложение  „Реконструкция и рехабилитация на улична 
мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Средец, 
община Средец“ пред Държавен Фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, по 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях“, по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 



32. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация.  

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 584 
31 август 2022 година 

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

местната администрация във връзка с чл.27, ал.3, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
     1. Общинският съвет Средец дава съгласие за кандидатстване за 
безвъзмездна финансова помощ с проектно предложение „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите 
към тях в гр. Средец, община Средец“, по обявената Процедура чрез подбор на 
проектни предложения № BG06RDNP001-7.017 – Улици „Строителство, 
реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 
съоръженията и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 
райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г. 
     2. Дейностите, включени за изпълнение в проект „Реконструкция и 
рехабилитация на улична мрежа, тротоари, съоръженията и принадлежностите 
към тях в гр. Средец, община Средец“, отговарят на приоритетите на План за 
интегрирано развитие на община Средец 2021-2027, Приоритет 5 „Достъпност и 
свързаност, чрез подобряване на инфраструктурата, мобилността, 
телекомуникациите, цифровизация и интегрирано развитие на всички видове 
територии“, Мярка 5.1 „Подобряване на транспортната достъпност и свързаност“. 
      3. Упълномощава кмета на община Средец да подготви документацията по 
кандидатстване пред Държавен Фонд „Земеделие“ Разплащателна агенция.  
 

Гласували поименно по ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 



33. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДМА колеги – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно:  

1. Удължаване предоставянето на услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 
"Патронажна грижа +" на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2014-2020. 
     2. Възлагане чрез Заповед изпълнението на обществена услуга „Патронажна 
грижа в община Средец“ по операция “Патронажна грижа +”. 

 Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в 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” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 585 
31 август 2022 година 

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

местната администрация и във връзка с чл.60, ал.1 от АПК,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Общински съвет - Средец дава съгласие за Удължаване предоставянето на 
услугите по процедура BG05M9OP001-6.002 "Патронажна грижа +" на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. 

2. Общински съвет – Средец упълномощава  кмета на общината инж. Иван Жабов  
да  възложи чрез Заповед изпълнението на услугата „Патронажна грижа +“ по 
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            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

проект „Патронажна грижа в община Средец“ на функция СДЗ – второстепенен 
разпоредител с бюджетни средства. 
      3. Общински съвет – Средец ще осъществява контрол върху предоставянето на 
услугата съвместно с кмета на общината. 
      4. Финансираните от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“ услуги по 
патронажна грижа одобрени за изпълнение по проект  „Патронажна грижа в община 
Средец “ да се ползват от потребителите без заплащане на такса. 
      5. Възлага на кмета на Община Средец да предприеме необходимите действия по 
изпълнение на решенията. 
      6.  Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА СЕДМА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ОСМА 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 III-191, кв.26 в с. Кубадин. 

Докладва Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

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

Председателят Динко Цъцаров подложи на гласуване проекта за решение в 
докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 586 
31 август 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 305/ 1180 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ III-191, кв.26 по ПУП на с. Кубадин, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
1390,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на Д. А. Б. 305/ 1180 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ III-191, кв.26 по ПУП на с. Кубадин, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: улица, УПИ ІV, УПИ XX, УПИ XXІ, УПИ I и УПИ II в квартал 26, за 
сумата от 1390,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ОСМА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ XV-109, кв.12 в с. Дюлево. 

Докладва Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 587 

31 август 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 10/ 1260 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ XV-109, кв.12 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
74,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на М. К. Г. 10/ 1260 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ XV-109, кв.12 по ПУП на с. Дюлево, отреден за жилищно строителство,  при 
граници на имота: УПИ XVI, УПИ IІІ, УПИ ІV, УПИ ІX , УПИ XІV и улица, за сумата 
от 74,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “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          - 
  5.   Даниел Николов Чолаков    - 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев    - 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕСЕТА – 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 II-288, кв.19 в с. Вълчаново. 

Докладва Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

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

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

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 588 

31 август 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 95/ 1070 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ II-288, кв.19 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
440,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
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           2. Продава на Земеделски производител Й. В. Д. 95/ 1070 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ II-288, кв.19 по ПУП на с. Вълчаново, отреден за 
жилищно строителство,  при граници на имота: север и изток- улици, юг- УПИ IІІ и 
УПИ IV, запад- УПИ I, за сумата от 440,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със собственика. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА – 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 I-579, кв.81 в с. Момина Църква. 

Докладва Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

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

докладната записка. Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 589 
31 август 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 315/ 1415 кв.м. идеални части, 

придаваеми от улица към УПИ I-579, кв.81 по ПУП на с. Момина Църква, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
2020,00 лв. /без вкл. ДДС/.  

2. Продава на В. В. К. 315/ 1415 кв.м. идеални части, придаваеми от улица към 
УПИ I-579, кв.81 по ПУП на с. Момина Църква, отреден за жилищно строителство, 
при граници на имота: улица, УПИ ІІ-578 и край на регулацията, за сумата от 2020,00 
лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров    - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова   за 
  17.  Янко Калудов Германов    - 
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Динко Цъцаров: Колеги, ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Обявяване на имот 03455.11.200 по 
КККР на с. Белила, от публична общинска собственост в частна общинска 
собственост. За този тип решения се изискват две трети от гласовете на общинските 
съветници т.е. минимум дванадесет гласа, в зала в момента присъстват десет т.е. ние 
нямаме необходимия кворум и тази точка няма да бъде разглеждана изобщо. 

Съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 
Средец, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация 

Чл.35 (4) В случаите, когато предстои разглеждане на въпрос, който изисква 
вземане на решение с квалифицирано мнозинство от две трети от броя на 
общинските съветници, но присъстващият брой съветници е по-малък от 
изискуемото квалифицирано мнозинство, разглеждането на съответната точка 
се отлага за по-късен час на същото заседание или за следващо заседание  на ОбС. 
 
 
 Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване 
на съгласие за разделяне на имот с идентификатор 17974.48.208 по КККР на 
гр.Средец. 

Докладва Юлияна Иванова – гл. експерт „Земеделие и гори“ в дирекция 
„Икономическо развитие, земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска 
администрация.  

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 590 
31 август 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 17974.48.208 по КККР на гр. Средец с площ 10574 кв.м., 
предназначение на територията - земеделска, нтп - изоставена орна земя, трета 
категория в м.”Долапски баир”, актуван с Акт за ЧОС №3933/20.02.2020 г., като от 
същия се образуват два нови имота с площ 3700 кв.м. и 6874 кв.м., съгласно 
предложение за отделяне на 3700 кв.м. от имот 17974.48.208.  
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            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

2. Възлага на Кмета на община Средец да предприеме всички необходими 
действия за разделяне на имот 17974.48.208 по КККР на гр. Средец. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка 
от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение 
№479 на Общински съвет на община Средец, обективирано в т.13 от Протокол № 
31 / 30.03.2022 г.. 

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 591 
31 август 2022 година 

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

местната администрация, 
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            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Изменя свое Решение №479 по т.13 от Протокол №31/30.03.2022 година, във 
връзка с допусната техническа грешка, като ПИ с идентификатори 04612.135.896, 
04612.136.250 и 04612.163.1000, се поправят на ПИ с идентификатори 04621.135.896, 
04621.136.250 и 04621.163.1000. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Изменение на Решение №548 
на Общински съвет на община Средец, обективирано в т.5 от Протокол № 35 / 
29.06.2022 г. 

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

Динко Цъцаров: Г-н Божинов, аз имам един въпрос. Какво означава промяна 
предназначението на територията. 

Божидар Божинов: Това означава, че през тази територия ще преминава, тя е 
предназначена за техническа инфраструктура т.е. път който ще бъде определен 
съгласно парцеларен план до въпросната кариера, това означава промяната. 
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            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

Динко Цъцаров: Въпросът ми е, защото ако променяме собствеността ще се 
наложи две трети от гласовете, но ние в случая не променя собствеността, това искам да 
уточним. 

Божидар Божинов: Не, това е във връзка с тълкувателно писмо от Агенция по 
горите, която трябва да процедира съгласно Закона за горите тези територии, които 
попадат във въпросния сервитут, ***. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 592 
31 август 2022 година 

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

местната администрация, 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Изменя свое Решение №548 по т.5 от Протокол №35/29.06.2022 година, във 

връзка с допусната техническа грешка, като ПИ с идентификатори 04612.161.5, 
04612.162.5, 04612.162.6 и 04612.163.1000, се поправят на ПИ с идентификатори 
04621.161.5, 04621.162.5, 04621.162.6 и 04621.163.1000. 

2. В изречението, съдържащо определението „дава предварително съгласие за 
промяна на начина на трайно ползване“, да се коригира с „дава предварително 
съгласие за промяна предназначението на територията“. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров    - 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 



44. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

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

Динко Цъцаров: Следващата предпоследна ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА – 
Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Извършване на текущ ремонт на помещения на Филиал за спешна медицинска 
помощ и промени по бюджета на община Средец за 2022 година. 

Докладва Силвия Стоянова – гл. експерт „Общинска собственост“ в дирекция 
„Местни приходи и общинска собственост” при общинска администрация. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 593 
31 август 2022 година 

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

администрация и чл.126 от Закона за публичните финанси, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 Общински съвет – Средец дава съгласие за извършване на ремонтни дейности на 
три помещения от Филиала за спешна медицинска помощ, като се извърши следната 
промяна по бюджета на община Средец за 2022 г.: 

- Намалява § 00-98 (Резерв за непредвидени и неотложни разходи) (-) 16 461 лв.;  
- Увеличава § 10-30 (Текущ ремонт) (+) 16 461 лв. към дейност 469 „Други 
дейности на здравеопазването“. 

 
Гласували поименно по ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

  8.   Иван Димитров Кичев    - 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова    - 

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

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от днешния дневен ред 
–  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”. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 594 
31 август 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. Х. А., живущ в гр. Средец – сумата от 500 лева; 
 А. А. В., живущ в гр. Средец – сумата от 50 лева; 
 В. С. И., живущ в гр. Средец – сумата от 50 лева; 
 М. Д. С., живущ в гр. Средец – сумата от 100 лева; 
 В. Б. Г., живущ в с. З., общ. Средец – сумата от 100 лева. 

 
Гласували поименно по ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 37: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 10 
Гласували: “за” –  10 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов  за 



46. 

            Председател: 
                                                                                                            Секретар: 

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

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

Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 
закри Тридесет и седмото заседание на Общински съвет на община Средец.  
 
 

Всички изказвания, дебати и разисквания по докладните записки, могат да 
се чуят от качения на сайта на общината в секция „Общински съвет” аудиозапис 
на заседанието. 
 
05.09.2022 г.  
 гр. Средец  
 
 
Изготвил протокола:  

/Даниела Петрова/  
 

Председател:  
/Динко Цъцаров/ 
 
 
 

Секретар:  
        /Стоянка Кисьова/ 




