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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. № 96-00-10 
  05 октомври 2022 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 38 

На 28 септември 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 осмото заседание на Общински съвет на община Средец. 

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

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

Отсъстваха по уважителни причини Валери Ангелов и Яна Биюкова. 
Закъсня Йона Чобанова. 
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На заседанието присъстваха: зам.-кметът на община Средец – г-жа Николина 
Дамбулова; г-н Георги Станилов – секретар на общината; директори на дирекции; 
представители от общинска администрация; гости. 

Динко Цъцаров: Добър ден уважаеми колеги, в залата присъстват в момента  
четиринадесет общински съветника, имаме необходимия кворум да започнем работа, 
откривам тридесет и осмото редовно заседание на Общински съвет – Средец. 
Предстои да изберем секретар на сесията. Предложението ми е г-жа Антоанета 
Колеолова да стане секретар на днешното заседание. Имате ли други предложения 
колеги. …Ако нямате, гласуваме, който е съгласен г-жа Колеолова да стане секретар 
на днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 14 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Антоанета Колеолова зае своето място. 
 Динко Цъцаров: Предстои да приемем проекта за дневен ред, който беше 
разглеждан по време на заседанията на комисиите, състоящ се към момента от 
двадесет и пет точки. Има ли предложения за допълнение или промяна в дневния ред. 
Г-н Стаматов, заповядайте. 
 Тодор Стаматов: Аз имам едно предложение за вмъкването на три докладни 
към дневния ред под номер двадесет и пет, двадесет и шест и двадесет и седем. Едната 
от докладните всъщност снощи е пратена на колегите, ако са си отворили 
електронната поща, става въпрос за даване на предварително съгласие за учредяване 
на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаичните централи. Другите 
две докладни всъщност влизат по неотложност тъй като експертния съвет се е събрал в 
понеделник около 15:30ч. и да не се изтърват тези срокове, колегите от 
администрацията ще ги разпечатат в най-бързи срокове, естествено ако приемете това 
предложение, за да могат да се запознаят колегите със съответните докладни, няма 
нищо скрито и покрито. Въпросът е една процедурна почивка можем да направим и да 
обсъдим въпросните докладни, които не са толкова дълги и обемисти и ще можем да 
ги разгледаме около петнадесет минути. 
 Динко Цъцаров: Относно какво са докладните. 
 Тодор Стаматов: Другите две докладни също са за разрешаване на изработване 
на ПУП, в едната докладна са девет броя за имоти попадащи в землището на Светлина, 
Орлинци, Суходол, Загорци, Малина, Дюлево и другата е идентична с тази и тя е за 
селата Светлина и Дюлево, това което гласувахме предния път на Солар БГ. 
 В залата влезе Йона Чобанова. 
 Божидар Божинов: В последствие два дни работихме върху конкретизиране, 
защото имаше промяна в самите заглавия относно какво е. Искам да обясня, че тези 
ПУП-ве допускането е допустимо по ЗУТ, няма проблем спрямо закона да бъдат 
допуснати същевременно и с ОУП да се движат двете неща, променят се 
предназначенията на имотите, за да могат да вървят двете процедури едновременно. 
Когато се внасят измененията на ОУП готовите, плюс ПУП-те да може наведнъж 
общинския съвет да се произнесе по двете неща. 
 Динко Цъцаров: Те бяха предвидени в дневния ред, в поканата бяха изпратени 
като точки тези, в последствие на комисиите казахте, че имат нещо за доработване и че 
ще ги изтеглите, в момента пак искате да влязат. 
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 Божидар Божинов: Конкретизирахме абсолютно всичко, трябваше да направим 
на абсолютно всички имоти, които са общинска собственост, за да бъдем точни в 
самата изработка на докладните. 
 Димитър Янков: В крайна сметка това ли са докладните, които са дадени 
допълнително. Ще ви помоля да излезете отпред и да обясните текста на трите 
докладни, които предлагате просто да стане ясно, в крайна сметка да хванем същината 
на предложението. 
 Тодор Стаматов: Едната докладна, която снощи ви е изпратена, тя на 
комисиите, съжалявам, че отсъствах, тя е за даване на предварително съгласие за 
учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична централа, 
находяща се в землището на с. Дюлево, с. Орлинци, с. Суходол и с. Светлина. И 
решението на ОбС – дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на 
строеж на „Средец Солар БГ“ ЕООД, ЕИК и т.н. със седалище гр. Пловдив за 
изграждането на тези фотоволтаични централи, трябва да се наложи промяна. Другите 
две, които влизат, те са просто разрешение за изработване на два броя ПУП – ПРЗ за 
поземлени имоти, попадащи в землищата на село Светлина и село Дюлево, а в другата 
за Светлина, Орлинци, Суходол, Загорци, Малина и Дюлево, община Средец. Просто 
колегите са ги уточнили къде са на сто процента, ще можем да се запознаем в една 
евентуална почивка много бързо с тях. 
 Динко Цъцаров: Г-жо Стойчева, вие имате ли готовност да ги размножите 
докладните. 
 Маргарита Стойчева: Готови са. Размножени са. 
 Тодор Стаматов: Затова, ако го приемем в една евентуална почивка много 
бързо ще можете вие да се запознаете с тях. 
 Димитър Янков: Разбрах колега, надявам се и останалите колеги да са разбрали, 
в крайна сметка ще ги видим докладните. Г-н Стаматов като по-млад и сръчен ме 
изпревари с вдигането на ръка, но това не променя нещата, защото моето е различно, 
няма отношение към неговото, което ще подкрепя. Моето предложение визира една 
точка от дневния ред под номер девет, тя е свързана с учредяване право на 
безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС), за 
нуждите на Агенция за социално подпомагане – гр.София – Дирекция „Социално 
подпомагане“ гр. Бургас. Тъй като не възнамерявам да остана в зала до т.9 по ред 
причини, които ще обясня по време на сесията, а тази докладна изисква дванадесет 
човека, затова предлагам да я сменим с т.2. Фактически т.9 отива на мястото на т.2, а 
т.2, която е актуализиран поименен списък тя не изисква толкова гласове колкото т.9 
да отиде на мястото на т.2. 

Динко Цъцаров: Има ли други предложения колеги, ако нямате гласуваме 
предложението на г-н Стаматов, който е съгласен тези три допълнителни докладни да 
влязат в дневния ред като точки 25, 26, 27, съответно казахме, че вие ще бъдете 
запознати с тях. Който е съгласен с това предложение на колегата, моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  приема се. 
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Динко Цъцаров: Предложението на г-н Янков да бъдат разменени т.9 да стане т.2 
от сегашния проект за дневен ред, който е съгласен с неговото предложение, моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 15 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  приема се. 
Председателят на съвета подложи на гласуване проекта за дневен ред с 

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

 
Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

 
1. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Структурата на детските градини, училищата и звената от центровете за 
подкрепа за личностно развитие през учебната 2022/2023 г.; 

2. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Учредяване право на безвъзмездно ползване върху част от имот частна 
общинска собственост (ЧОС), за нуждите на Агенция за социално 
подпомагане – гр.София –  Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Бургас; 

3. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Изпълнението на касовия отчет на бюджета, отчет и актуализиран план по 
пълна бюджетна класификация на бюджета и СЕС към 30.06.2022г.; 

4. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Одобряване на Проектобюджет 2023 г. и Актуализирана бюджетна 
прогноза за периода 2024 - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 
разходите от местни дейности на Община Средец и Актуализирана 
бюджетна прогноза на нефинансовите предприятия за 2023- 2025 г. на 
МБАЛ „Средец“ ЕООД; 

5. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на размера на трудовите възнаграждения на кмета на 
общината и кметовете на кметства  в Община Средец; 

6. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 
дейност по смисъла на Закона за публичните финанси на територията на 
община Средец и даване на съгласие за кандидатстване по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-
1.001  „Топъл обяд“; 

7. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на съгласие за поставяне на фотоволтаични панели върху недвижим 
имот съсобствена сграда, находяща се  в с. Факия; 

8. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Определяне на членове от състава на Общинския съвет в 
Комисия по чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост; 
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9. Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Актуализиран поименен списък на педагогическия и непедагогическия  
персонал на  Функция „Образование” за  дейностите: „Неспециализирани 
училища, без професионални гимназии“, „Професионални гимназии и 
паралелки за професионална подготовка”, „Детски градини” и „Център за 
подкрепа за личностно развитие“ за учебната 2022/2023 година с право на 
изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота и даване на 
съгласие за изплащане на пътни разходи на служител от общинска 
администрация; 

10.  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; 

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

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

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

14.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ VІІІ-640, 
кв.76 в с. Дюлево; 

15.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Ликвидиране на съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на 
Общината в имот частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-640, кв.76 в 
с.Дюлево; 

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

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

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

19.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 24712.15.106 по КККР на 
с.Дюлево; 

20.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлен имот с идентификатор 30168.82.28 по КККР на 
с.Загорци; 

21.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Продажба на поземлени имоти в землището на гр. Средец; 
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22.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ 
устройствен план на община Средец/ за землището на град Средец; 

23.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Даване на предварително съгласие за учредяване на възмездно право на 
строеж за изграждане на фотоволтаичен парк, находящ се в землището на 
гр. Средец; 

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

25.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: 
Разрешение за изработване на 2 бр. ПУП – ПРЗ за поземлени имоти, 
попадащи в землищата на село Светлина и село Дюлево, община Средец; 

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

27.  Докладна записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  
Разрешение за изработване на 9 бр. ПУП – ПРЗ и 2 бр. ПУП – ПП за 
поземлени имоти, попадащи в землищата на село Светлина, Орлинци, 
Суходол, Загорци, Малина и Дюлево, община Средец; 

28.  Питания. 
/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №38 на Общински 

съвет – Средец./ 
 
 

Динко Цъцаров: Колеги, започваме ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Структурата на детските 
градини, училищата и звената от центровете за подкрепа за личностно развитие 
през учебната 2022/2023 г.. 

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

Динко Цъцаров: Благодаря г-н Стоилов. Колеги, говорихме по време на 
заседанията на комисиите, като цяло има намаляне на броя на децата, които са от 
общината по ред причини. Заповядайте, ако имате въпроси към вносителите на 
докладната, някакви предложения, коментари. … Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Преди да гласуваме две думи само да кажа. Тъй като кмета отново 
го няма, тъй като решението прословутото за пазара отново не е изпълнено, ние 
продължаваме нашия протест. Този път няма да напуснем залата, за да проваляме 
заседанието, но ще присъстваме без да вземаме участие в гласуването – групата на 
БСП, така че го обявявам официално да се знае. Разбира се с изключение на 
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докладните, които Стаматов предложи с уважение към колегата, може би там ще 
вземем участие, ще преценим, но обявявам го за да се знае. 

Други 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” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма, Общинският съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 595 
28 септември 2022 година 

 
На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.62, ал.3 и чл.100, ал.1 от Закона за предучилищното и 
училищното образование, Наредба 5 за определяне броя на учениците и на децата в 
паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 Утвърдена структурата и вида на учебните заведения в община Средец за 
учебната 2022/2023 г. както следва: 
    

Детски градини 
1. Детска градина „Снежанка“гр.Средец– 7 групи /6+1яслена/ - 171 деца  
2. Детска градина „Бърборино“гр.Средец- 9 групи /8+1 ясли/ - 205 деца  
3. Детска градина „Дъга“ с.Дебелт с филиал с.Факия - 4 групи  -  72 деца  
4. Детска градина с.Загорци   -  1 група   -  21 деца  
5. Детска градина с.Орлинци -  1 група   -  22 деца 

Всичко брой групи - 22 и брой деца - 491 
Основни училища 

1. Основно училище „Антон Страшимиров“ с.Дебелт 
7 паралелки - 138 ученика  
Маломерни – 1 паралелка   -  І-ви клас 
Полуинтернатни групи  2 бр. с 50 ученика 

2. Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Загорци 
7 паралелки      -    107 ученика   
5 маломерни паралелки -  I-ви, II-ри, IV-ти, V-ти и VII-ми клас 
Полуинтернатни групи  -  4 бр. със 107 ученика 

3. Основно училище „Никола Й.Вапцаров“ с.Факия 
4 паралелки с 52  ученика, 3 слети и 1 маломерна - VI-ти клас 
Полуинтернатни групи –  2  с  35 ученика 
Ученици в общежитие – 1 група  -  17  ученика 

Средни училища 
1. Средно училище „Св.Св. Кирил и Методий“ гр. Средец 

32 паралелки   -   703    ученика  
Маломерни – 2 паралелки   -  XI-ти и XII-ти клас 
Полуинтернатни групи  -  7 със 164 ученика  
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Професионални гимназии 
1.     ПГМССЕ „Никола Й.Вапцаров“ гр. Средец 

Специалност:                                                                                                                
Механизация на селското стопанство 
Дневна форма на обучение 
8 паралелки, 177 ученика 
Самостоятелна форма - 40 ученика  
Промишлена електроника                                                                                         
Дневна форма на обучение 
4 паралелки със 91 ученика  
Ученици в общежитие – 1 група – 30 ученика 

Центрове за подкрепа за личностно развитие 
Общински детски комплекс:       39 постоянни групи    с  450  деца 

 
Гласували поименно по ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ВТОРА от дневния ред следва – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Учредяване право на 
безвъзмездно ползване върху част от имот частна общинска собственост (ЧОС), 
за нуждите на Агенция за социално подпомагане – гр.София –  Дирекция 
„Социално подпомагане“ гр. Бургас. 
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Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 

Динко Цъцаров: Благодаря г-жо Пашова. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Колеги, много често съм казвал на колегите от управляващите, 

че понякога се затрудняват да направят една проста бакалска сметка. Каква е 
ситуацията във връзка с тази докладна, тя изисква дванадесет гласа нали, г-н 
председател, не греша. Затова и предложих въпросното преместване, защото както 
обясних в един момент преди т.9 аз ще напусна залата. Петнадесет човека сме в зала, 
колегите от БСП обявиха, че няма да участват в гласуването и то абсолютно 
основателно, уважавам изцяло техните мотиви. Петнадесет обаче без четири е 
единадесет, а са необходими дванадесет гласа, ще помоля един от колегите от БСП по 
възможност да я подкрепи. Става въпрос за Държавна агенция социално подпомагане 
за удължаването на договора да се направи изключение и благодаря предварително, в 
крайна сметка оставям на тяхна преценка. 

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

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 596 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, §35 от Закона за социалното подпомагане, на основание 
чл. 39, ал.4 от Закона за общинската собственост и чл.51, ал.4 от Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
           1. Учредява право на безвъзмездно ползване на Агенция за социално подпомагане 
–гр.София, за нуждите на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Бургас, върху 
седем помещения с обща з.п. от 133,20 кв.м., находящи се на трети етаж от масивна 
триетажна сграда с административен адрес: ул. Лиляна Димитрова № 1, с АПОС № 
75/02.02.1998г., изградена в Урегулиран поземлен имот XVІІ, кв.47 по плана на 
гр.Средец, с площ от 1313 кв.м., при граници на имота: УПИ V, УПИ VІ, улица, УПИ 
ІV и УПИ XVІ, съгласно схема за разпределение, а именно: 

 Помещение № 1 (изток) с площ 17,20 кв.м.; 
 Помещение № 4 (запад) с площ 16,40 кв.м.; 
 Помещение № 5 (северозапад) с площ 34,80 кв.м.; 
 Помещение № 6 (североизток) с площ 20,30 кв.м.; 
 Помещение № 7 (изток) с площ 14,50 кв.м.; 
 Помещение № 8 (запад) с площ 15,00 кв.м.; 
 Помещение № 9 (запад) с площ 15,00 кв.м. 

2. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи анекс към договор за 
безвъзмездно право на ползване, сключен за срок от 10 /десет/ години. 
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3. Допуска предварително изпълнение на решението на Общинския съвет на 
основание чл.60, ал.1, предложение второ от АПК. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ВТОРА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  15 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ТРЕТА следва – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Изпълнението на касовия отчет на 
бюджета, отчет и актуализиран план по пълна бюджетна класификация на 
бюджета и СЕС към 30.06.2022г.. 

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

Динко Цъцаров: Заповядайте за изказвания колеги. Г-н Кичев. 
Иван Кичев: Аз няма да правя сериозен анализ на отчета за шестмесечието, както 

казах и на комисиите, отчети, числа..от тук взето, там сложено..целта е ясна да се 
представи максимално добре изпълнението на този „балансиран” бюджет. Поставих 
въпрос към г-жа Колеолова на комисиите, надежден ли е, дава ли надежди това 
изпълнение, което сте ни представили занапред в общината, защото на мен ми се 
струва, че нещата не вървят на добре. С две думи само. 

Анета Колеолова: Имам някакви резерви, но се надявам, че ще се справим с 
общи усилия. 
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Иван Кичев: Имате резерви. Благодаря, сега имам някои конкретни питания, 
между другото виждам, че г-н Камалиев отново не присъства, явно твърдо е взел 
почина на кмета, но може би вие ще ни отговорите. Така или иначе стана въпрос за 
просрочените задължения на ОБЧ в размер на 457000 лв. прави впечатление, че има 
увеличение от 169000 лв. какво отново задлъжняхме и какво направихме, че не 
можахме да го платим и тези задължения продължават да растат. Както отбелязах 
приходите са 12000 лв. за прословутата пералня няма *** не знам защо е включена към 
други дейности по икономиката. 

Петя Бойчева: Съгласно бюджетната класификация е така. 
 Иван Кичев: Както и да е, искахме да видим какъв е баланса в крайна сметка и 

каква е ползата от закупуването на тази пералня. Искам да попитам и какъв е лимита 
на автомобила му, защото моята информация е, че е доста раздут този лимит, може би 
всеки ден обикаля всичките 33 селища на общината, както споменах това е лимита на 
звеното „Обществен ред и сигурност” за цяла година. В крайна сметка някой ще си 
направи ли труда да анализира необходимо ли е това предприятие да продължава да 
съществува в този вид и с тези разходи, които прави. Кой ще отговори, ето затова 
поставяме въпроса къде е кмета, къде е кмета да отговори, вие не можете явно да 
отговорите и вдигате рамене. 

На конкретните въпроси зададени от г-н Кичев отговори дадоха Анета 
Колеолова, Петя Бойчева и Живка Маврова от общинска администрация.  

Динко Цъцаров: Има ли други желаещи да вземат думата. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Ето я докладната записка за изпълнение на касовия отчет, 

следващата точка касае бюджетната прогноза. Двете докладни като тематика са много 
близки и като обем са повече от всички останали докладни, които са в дневния ред на 
тази сесия, а те не са много, г-н Кичев много добре се е запознал с този отчет и бих 
казал, че такива като него се броят на пръстите на едната ръка. Аз съм един от тях, но 
въпроси няма да задавам, просто ще направя една констатация във връзка с този отчет 
и във връзка с прогнозата, която се визира във следващата точка. Нито отчета, нито 
прогнозата вещаят добро бъдеще за тази община. Фактите са, че просрочените 
задължения се разтягат във времето, и все повече и повече ще се забавя темпа на 
тяхното изплащане. Като цяло ситуацията и с местните дейности, които ще се 
коментират в следващата точка, става ясно, че докато държавата си изпълнява 
ангажимента по делегираните дейности на общината, с местните дейности ние ще 
продължаваме да закъсваме, само с рестрикции по отношение на закупуване на 
материали и т.н. не може да се продължава, в един момент има едно ниво под което не 
може да се свива разходната част, тя непременно ще се отрази на дейността на 
общината като цяло и върху дейността на общинските предприятия и особено върху 
„ОБЧ”. Разберете там просрочените задължения стават все по-големи и това 
респективно се отразява на качеството на услугите, основно на сметопочистването. 
Все по зле и по зле стават нещата. Колегата Лало Гюров сподели, че дрехи, други 
неща, боклуци от бежанците, които престояват известно време на територията на 
Гранична полиция, там се генерират много отпадъци, съответно наши съграждани 
отиват и ровят в тези отпадъци,  вземат каквото трябва и каквото не трябва и това 
нещо може да ни докара някоя зараза и прави впечатление, че хората, на които най 
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много би следвало да им пука по отношение на тези боклуци ги няма в залата. Няма 
ги. Никой не може да даде обяснение и както казах вече, аз просто съм изумен от 
поведението на г-н кмета, поведението на г-н Камалиев. За пореден път го няма, това 
вече не е сериозно, той трябва да е тука, бих казал, че е длъжен да е тука. Приема се 
касов отчет, той трябва да отговаря на въпроси, а него го няма. Единствено 
благодарение на главната счетоводителка някои неща се разясняват, но в крайна 
сметка и тя го каза, общата тенденция не е добра, нищо не се предприема. Не се 
предприема някаква генерална позиция, да кажем ще увеличавам приходната част или 
ще оптимизираме разходната част по персонала. Персоналът набъбва, да може да 
работи за някакви никакви пари, обаче се трупат хора и хора и хора на сметката на 
общинския, бих казал на обществения гръб. Ясно е каква е целта. Целта е след една 
година по това време да има достатъчен брой строени избиратели, които да преизберат 
г-н кмета. Жив и здрав да е и да му е честит следващия мандат като толкова много го 
иска. Въпросът е, че така могат да се печелят избори, но така не се управлява община, 
защото всичко в един момент ще се отрази върху гърба на нашите избиратели, на 
данъкоплатците на Средец, защото най лесния вариант ще е знаете ли какъв, хайде пак 
да увеличаваме данъците, цените на услуги, таксите и всичко останало и всичко това 
ще е върху гърба им. Не че много са останали. Децата намаляват, всичко 
намалява..единственото нещо, което набъбва са хората работещи в общинска 
администрация и *** само там набъбват хората. Няма лошо, ако общината може да си 
го позволи, но може ли да си го позволи. При този касов отчет и при тази прогноза, 
която ще ни бъде представена, аз не съм на мнение, че общината ни е толкова богата, 
че да може да продължи този процес. В един момент това нещо, ще използвам един 
термин на един, сега сме в предизборно време, ще се сетите на кой, в един момент 
просто ще се счупи, нещата ще се счупят, защото не може да се продължава така. 
Категорично няма да го подкрепя въпросния касов отчет и казах достатъчно, че да се 
налага да давам обяснение на отрицателен вот. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Колеги има ли някой друг, който желае да вземе отношение по 
докладната.  

Иван Кичев: Аз имам последно питане. Някой може ли да ми отговори каква е 
структурата на футболния клуб. Президент ли имат, изпълнителен директор ли имат, 
защото по отчета не мога разбера. Кои са платените длъжности, защото се говори за 
един почетен президент на клуба и не е г-н Ангелов. 

 Динко Цъцаров: Явно няма отговор на въпроса. Ако няма други изказвания 
преминаваме към гласуване. Гласуването ще стане по точки както е по закон. 

Гласуваме Точка 1. Общинският съвет приема касовия отчет на бюджета към 
30.06.2022 г. и утвърждава актуализиран годишен план на приходите и разходите по 
пълна бюджетна класификация. Утвърждава промени в разпределението на преходния 
остатък от 2021 г. съгласно чл.43, ал.1 от ЗДБ 2022 г. – съгласно Приложение 1, 1а. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 15 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
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               “въздържали се” – 1 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се. 
 Точка 2. Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2022 г. – Приложение 2. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
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  17.  Янко Калудов Германов     не гласува 
 
Динко Цъцаров: Приема се.  
Точка 3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и задължения 

към 30.06.2022 г. – Приложение 3 и 3а. 
Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

 
Динко Цъцаров: Приема се.  
Точка 4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната програма, 

съгласно поименен списък. Одобрява разпределението на допълнителните средства от 
целева субсидия за капиталови разходи от ПМС 229/29.07.2022 г. по обекти – съгласно  
Приложения 4, 4а, 4б, 4в. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се. 
 Точка 5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА, ДЕС и 

ДМП към 30.06.2022 г. – Приложение 5. 
Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се.  
Точка 6. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на 2698 

лв. и 946 лв. на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета - 468 лв. в 
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страната и 103 лв. в чужбина и сумата за командировки на Председателя на ОбС - 359 
лв. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се.  
Точка 7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на Читалища, 

Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, Медицински център 1“ и 
Тракийско дружество „Лазо Лазов“ - 60лв., за първото шестмесечие на 2022г. 
Увеличава размера на субсидиите за 2022 г. на Читалище с. Светлина  с  12 758 лв. и 
Читалище с. Загорци с 6 850 лв. 

Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се.  
Точка 8. Приема отчета за изпълнението на показателите по чл.130 от ЗПФ -  

Приложение 6. 
Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се.  
Точка 9. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 

приложението. 
Гласуването е поименно. 
Общ брой на общинските съветници – 17 
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Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Приема се. С това гласуването по тази точка приключи, 
докладната се приема. Общински съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 597 
28 септември 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.52, ал.1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.137, 122, 124 от Закона за 
публичните финанси и чл.37, 38 и 46 от Наредбата  за съставяне на бюджетната 
прогноза за местни дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на бюджета на община Средец, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общинският съвет приема касовия отчет на бюджета към 30.06.2022 г. и 

утвърждава актуализиран годишен план на приходите и разходите по пълна 
бюджетна класификация. Утвърждава промени в разпределението на преходния 
остатък от 2021 г. съгласно чл.43, ал.1 от ЗДБ 2022 г. – съгласно Приложение 1, 1а. 

2. Приема отчета за финансовия дълг към 30.06.2022 г. – Приложение 2. 
3. Приема отчета за състоянието на просрочените вземания и задължения към 

30.06.2022 г. – Приложение 3 и 3а. 
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4. Приема отчета и актуализирания план на Инвестиционната програма, 
съгласно поименен списък. Одобрява разпределението на допълнителните средства 
от целева субсидия за капиталови разходи от ПМС 229/29.07.2022 г. по обекти – 
съгласно  Приложения 4, 4а, 4б, 4в.         

5. Приема актуализирания план и отчета на СЕС към НФ и РА, ДЕС и ДМП към 
30.06.2022 г. – Приложение 5. 

6. Утвърждава разхода за посрещане на гости на Кмета в размер на 2698 лв. и 
946 лв. на Председателя на ОС, сумата за командировки на Кмета - 468 лв. в 
страната и 103 лв. в чужбина и сумата за командировки на Председателя на ОбС - 
359 лв. 

7. Утвърждава отчета за получените и изразходени субсидии на Читалища, 
Спортен клуб по борба, Футболен клуб, Волейболен клуб, Медицински център 1“ и 
Тракийско дружество „Лазо Лазов“ - 60лв., за първото шестмесечие на 2022г. 
Увеличава размера на субсидиите за 2022 г. на Читалище с. Светлина  с  12 758 лв. и 
Читалище с. Загорци с 6 850 лв. 

8. Приема отчета за изпълнението на показателите по чл.130 от ЗПФ -  
Приложение 6. 

9. Приема информацията по чл.137 от ЗПФ на МБАЛ Средец, съгласно 
приложението. 
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Динко Цъцаров: Колеги, продължаваме с ТОЧКА ЧЕТВЪРТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Одобряване на 
Проектобюджет 2023 г. и Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2024 - 
2025 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни 
дейности на Община Средец и Актуализирана бюджетна прогноза на 
нефинансовите предприятия за 2023 - 2025 г. на МБАЛ „Средец“ ЕООД. 

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

Не постъпиха предложения за промени в проекта за решение. 
Председателят подложи на гласуване докладната записка с предложения проект 

за решение.  
Гласуваха: “за” - 9 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – няма, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 598 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси и чл.28, ал.2 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 
отчитане на бюджета на община Средец и във връзка с РМС № 38 от 27.01.2022 г. за 
бюджетната процедура за 2023 г. (изменено с РМС № 268 от 27.04.2022 г.), 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец одобрява: 
1. Прогноза за периода 2022 - 2025 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности на Община Средец - съгласно Приложение  8. 
2. Прогноза на показателите за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2022 - 2023 г. на Община Средец съгласно  Приложение 1а.  
3. Прогноза за общинския дълг (включително и намеренията за нов дълг) и на 

разходите за лихви по него за периода 2023-2025 г. на община Средец съгласно 
Приложение 6г. 

4. Прогноза за намарения за поемане на задължения чрез договори за финансов 
лизинг и други форми на дълг за периода 2023-2025 г. на МБАЛ Средец ЕООД съгласно 
Приложение 6а. 

5. Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на база действащи договори и 
намерения за поемане на задължения за нови заеми за периода 2023-2025 г. за МБАЛ 
Средец ЕООД съгласно Приложение 6б. 

6. Справка за разходите на начислена основа за лихви по обслужване на заеми на 
база действащи договори за заеми и намарения за поемане на задължения по нови 
договори за заеми за периода 2023-2025 г. на МБАЛ Средец ЕООД съгласно 
Приложение 6в. 
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            7. Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2023 – 2025 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната 
година за МБАЛ Средец ЕООД съгласно Приложение 10а. – Прогноза за приходите и 
разходите. 
 8. Прогноза за приходите и разходите на нефинансовите предприятия за 
периода 2023 – 2025 г. и за активите и пасивите към 31 декември на съответната 
година за  МБАЛ Средец ЕООД съгласно Приложение 10а. -  Прогноза за активите и 
пасивите. 
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Гласували поименно по ТОЧКА ЧЕТВЪРТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ПЕТА – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на размера на трудовите 
възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община 
Средец. 

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

В залата влезе Йона Чобанова. 
Динко Цъцаров: Заповядайте колеги. Г-н Янков. 
Димитър Янков: Уважаеми колеги, след тази точка аз ще напусна залата, защото 

както казах и на комисиите въобще не се чувствам комфортно от нас общинските 
съветници да се очаква да стоим във зала, да мълчим като скумрии и да гласуваме като 
по команда. Аз не съм от тия хора. След тази точка ще напусна в знак на протест 
затова, че кмета го няма, не си върши работата, не си носи отговорностите, не 
изпълнява решенията на общинския съвет взети заедно от всички политически групи, 
не благоволява да дойде на дебата за собствената му заплата и изисква от нас ние да я 
гласуваме абсолютно безропотно. Аз категорично няма да я подкрепя, няма да 
обяснявам и отрицателен вот, но пак ще обърна внимание на простата бакалска сметка. 
Продължаваме да сме 15 човека в зала, колегите от БСП не участват в гласуванията, 
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остават 11, аз ще напусна залата. В момента крепим кворума и минават точките от 
дневния ред благодарение на един глас от СДС, от нашата група. Колкото и да сме 
добронамерени обаче това не може да продължава, ако от нашата група призова и 
напуснем целокупно, вие оставате без реален кворум за вземане на каквито и да е 
решения и няма да сме виновни ние, а ще е виновен, този който за пореден път липсва 
и който иска от нас да му вдигнем заплатата при положение, че той не изпълнява нищо 
от това, което ние вземаме като решения. Въобще не искам да се възприема, че заплата 
от три хиляди и петстотин лева е нещо прекалено високо за кмет на община Средец, но 
нека направим разграничение между длъжността и персоната. Категорично инж. Иван 
Жабов, нашият общински кмет не заслужава тези пари и не заслужава каквото и да е 
увеличение на заплатата, бих казал, че той заслужава да му бъде намалена заплатата 
предвид неговите действия. А сега ще направя следните предложения: кмет на село 
Дебелт – 1100лв., кмет на село Драчево - 1050лв., кмет на село Орлинци – 1000лв.  

Динко Цъцаров: Други изказвания, колеги. Заповядайте г-н Вълчев. 
Георги Вълчев: Колеги ще бъда кратък. Имам един въпрос, доколкото разбрах на 

комисиите останалите кметове също ще получат увеличение след това. Въпросът ми е 
какво ще е това увеличение като процент или лично кмета ще го решава това. 

Петя Бойчева: Съгласно ПМС до 80% от заплатите на кметовете на кметства. 
Георги Вълчев: Колеги, смятам, че когато се увеличава една заплата трябва да 

има нещо водещо, водещото е дали въпросния кмет си върши съвестно работата и 
второ заплатата представлява стимулиране на този човек. Аз например имам 
наблюдения върху работата на кмета на село Светлина, който е доста деен и върши 
много работа и предлагам неговата заплата да бъде стимулирана до размера на 
заплатите на тези които са в Орлинци, Драчево..така трябва да стимулираме хората, 
които си вършат работата, а не по големината на селата. Това е моето предложение 
към общинска администрация. 

 Димитър Янков: Действително това не е работа на общ. съвет, конкретно за 
кметските наместници, но е редно във връзка с това което каза колегата Вълчев по 
всякакъв ред и начин да бъдат на възможния таван на заплатата и ако има начин за 
стимулиране да бъдат стимулирани под някакъв ред и форма. 
          Динко Цъцаров: Има ли други изказвания. Заповядайте г-н Кичев. 

Иван Кичев: Г-жо Бойчева, кратко и ясно питане. Кой ви го даде това списъче  за 
тези заплати, кой ги реши тези заплати в този вид, много ми е интересно, искам да чуя. 
Вие ли, г-жа Колеолова ли, Митко Минчев ли, виждам го там се подсмихва отзад..кой 
каза: на кмета ще е толкоз, на другите кметове толкоз. 

Петя Бойчева: По служебен ред, аз не съм човека който ги определя, има си 
комисия която ги определя. 

 Иван Кичев: Каква е тази комисия, секретна ли е, каква е, класифицирана ли е 
тази информация. Ставаме за смях вече, честно ви казвам. 

Георги Вълчев: Г-н Кичев, аз бях, признавам си. Аз ги определих. 
Йона Чобанова: Предлагам предвид доближаване на броя на населението в 

селата Драчево и Орлинци  заплатите на кметовете да се изравнят в размер на 1050 лв. 
 Димитър Янков: Напълно подкрепям колежката. Сега правя още едно последно 

предложение С цел прозрачност предлагам допълнителна точка в решението - IV. 
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Възлага на кмета на община Средец след уточняване размера на възнагражденията на 
кметските наместници по населени места да ги предостави в деловодството на ОбС. 

От залата излезе Даниел Чолаков. 
 Председателят подложи на гласуване постъпилите предложения от г-н Янков и 

г-жа Чобанова: 
- кмет на кметство с. Дебелт – 1100 лв., гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” – 

няма; “въздържали се” – няма;  
- кмет на кметство с. Драчево – 1050 лв., гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” – 

няма; “въздържали се” – няма;  
- кмет на кметство с. Орлинци – 1050 лв., гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” – 

няма; “въздържали се” – няма;  
- IV. Възлага на кмета на община Средец след уточняване размера на 

възнагражденията на кметските наместници по населени места да ги предостави в 
деловодството на ОбС, гласуваха: “за” - 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – 
няма. 

Председателят подложи на гласуване докладната записка с направените промени 
в нея, гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – 2 гласа; “въздържали се” – няма. 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 599 
28 септември 2022 година 

 
На основание  чл.21, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.52 от ЗДБРБ и чл.5, ал.16 от ПМС 67 от 2010 за 
заплатите в бюджетните организации и дейности и чл.3, ал.2 от Наредбата за 
заплатите на служителите в държавната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 I. Определя трудово възнаграждение на кмета на община Средец в размер на 
 3 500  лв.  
 II. Определя трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община 
Средец, както следва: 
  Кмет на кметство с. Дебелт – 1100 лв. 
  Кмет на кметство с. Драчево – 1050 лв. 
  Кмет на кметство с. Орлинци – 1050 лв. 
 III. Решението влиза в сила от 01.07.2022 г. 
 IV. Възлага на кмета на община Средец след уточняване размера на 
възнагражденията на кметските наместници по населени места да ги предостави в 
деловодството на ОбС. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ПЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 14 
Гласували: “за” –  9 
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                   “против” – 2 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Заседанието напуснаха Димитър Янков и Георги Вълчев. 
Динко Цъцаров: Продължаваме със следващата ТОЧКА ШЕСТА – Докладна 

записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Определяне на 
дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност по смисъла на 
Закона за публичните финанси на територията на община Средец и даване на 
съгласие за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“. 

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

От залата излезе Йона Чобанова. 
Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

          Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 600 
28 септември 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.7 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие за определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд 
като местна дейност по смисъла на §1, т.20 от ДР на Закон за публичните финанси.  

2. Дава съгласие Община Средец да кандидатства по процедура за директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05SFPR003-1.001 
„Топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 
подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.  

3. Упълномощава Кмета на Община Средец да предприеме всички необходими 
действия за подготвяне и кандидатстване по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“ по 
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2021-2027, 
съфинансирана от Европейски социален фонд плюс, както и да извърши всички 
последващи действия, във връзка с изпълнението на настоящото.  
 

Гласували поименно по ТОЧКА ШЕСТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова            - 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА СЕДМА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на съгласие за поставяне 
на фотоволтаични панели върху недвижим имот съсобствена сграда, находяща се  
в с. Факия. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
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Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
          Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 601 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Общински съвет – Средец дава съгласие на ЗП “Янка Иванова Димитрова“ да 
изгради фотоволтаични панели върху съсобствена между Община Средец и ЗП“ Янка 
Иванова Димитрова“ сграда, представляваща масивна сграда с търговско 
предназначение, разположена в УПИ VII - 280 в кв.31 по плана на село Факия, община 
Средец, а именно върху покривното пространство на самостоятелен обект с обща 
площ 191,60 кв.м., с предназначение: кафене и магазин. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА СЕДМА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова            - 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов      не гласува 
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 По предложение на общинският съветник Лало Гюров, председателят на съвета 
обяви десет минутна почивка. След изтичане на времето заседанието продължи с 
кворум от единадесет общински съветника. 

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

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

Даниел Чолаков и от Антоанета Колеолова – Динко Цъцаров.  
Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка с 

предложените общински съветници.  
Гласуваха: “за” – 11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 

Общинският съвет прие 
Р Е Ш Е Н И Е  № 602 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация и във връзка с чл.61, ал.3 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

  
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет Средец избира за членове на Комисията за провеждане на 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ОСМА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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      за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова            - 
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11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов       за 
 
 
 В залата влезе Йона Чобанова. 

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДЕВЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Актуализиран поименен списък 
на педагогическия и непедагогическия  персонал на  Функция „Образование” за  
дейностите: „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 
„Професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка”, „Детски 
градини” и „Център за подкрепа за личностно развитие“ за учебната 2022/2023 
година с право на изплащане на пътни разходи от местоживеене до месторабота 
и даване на съгласие за изплащане на пътни разходи на служител от общинска 
администрация. 

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

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
          Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 603 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.219, ал.5 от Закона за предучилищното и училищно 
образование и чл.35 от ПМС № 31 от 17.03.2022 г., за изпълнение на държавния 
бюджет на РБ за 2022 г. и Наредба № 1 от 2017 г. за условията и реда за 
възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на 
педагогическите специалисти в системата на предучилищното и училищното 
образование, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Утвърждава Актуализиран поименен списък на педагогическия и 
непедагогическите персонал в Община Средец с право на изплащане на пътни разходи 
от местоживеене до месторабота към Приложение 7 от Решение на ОС №  
252/24.02.2022 г. на  Функция „Образование” – Дейност „Неспециализирани училища, 
без професионални гимназии“, Дейност „Професионални гимназии и паралелки за 
професионална подготовка”, Дейност „Детски градини” и Дейност „Център за 
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подкрепа за личностно развитие“ за учебната 2022/2023 година, считано от 
15.09.2022 г., както следва: 

1. За Функция „Образование“   
   1.1. Дейност „Неспециализирани училища, без професионални гимназии” 
      1.1.1. Учители от СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Средец пътуващи по 

направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас както следва: 
  Албена Иванова Илиева – старши учител;  
  Антония Стоянова Лазарова- учител в група ЦОУД; 
  Ваня Стоянова Ралева - старши учител; 
  Йорданка Димитрова Стоева - Аянова – учител; 
  Кирил Атанасов Киров - старши учител; 
  Красимир Христов Иванов – старши учител; 
  Марияна Димова Стамболиева – учител в група ЦОУД; 
  Митко Вълов Мирчев – старши учител; 
  Нина Георгиева Петрова-учител в група ЦОУД; 
  Петя Петкова Съвестакиева- учител в група ЦОУД; 

Радост Стоянова Стоянова – старши учител;  
Радостина Пенкова Косева – ръководител на Направление ИКТ; 
Соня Вълчева Димитрова – старши учител; 

    Филип Тодоров Костадинов – учител; 
  Кремена Стоянова Динчева – учител; 
  Марияна Йорданова Андронова – учител. 
       1.1.2. Учител от СУ „Св.Св. Кирил и Методий” гр. Средец пътуващ по 
направление гр.Поморие – гр.Средец – гр.Поморие - Стоян Стаматов Тузлуков –
учител; 
       1.1.3. Учител от СУ „Св.Св. Кирил и Методий”гр. Средец пътуващ по 
направление с.Дюлево  – гр.Средец – с.Дюлево – Гергана Янева Нисторова – старши 
учител; 
               1.1.4. Учители от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт пътуващи по 
направление  гр.Бургас – с.Дебелт – гр.Бургас, както следва: 

Валентина Танева Вълкова - учител в група ЦОУД начален етап; 
Виолета Колева Христова- учител по английски език; 
Доротея Людмилова Димитрова- учител ФВС; 
Мариана Русева Вълчева – старши учител начален етап; 
Светла Ганева Палазова – старши учител начален етап; 
Татяна Димова Петрова – старши учител начален етап; 

  Христина Иванова Кендова – учител по математика и ИТ.  
      1.1.5. Директор и учител от ОУ „Антон Страшимиров” с.Дебелт  

пътуващи по направление -  гр.Средец- с.Дебелт - гр.Средец, както следва: 
  Стамена Иванова Дякова – директор; 
  Красимира Веселинова Минева – учител в група ЦОУД. 
       1.1.6. Непедагогически персонал от ОУ „Антон Страшимиров“ с.Дебелт, 
пътуващи по направление гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец: 
  Росица Иванова Зафирова – счетоводител; 
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  Костадин Янчев Янчев – огняр. 
                1.1.7. Учители от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Загорци пътуващи по 
направление гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец, както следва:   

Ганка Янева Арабаджиева – старши учител в начален етап;  
Диана Стоянова Димитрова – учител в ПИГ в  начален етап; 
Красимира Тодорова Хубенова – учител в прогимназиален етап; 
Мариана Стоилова Златарова – главен учител в прогимназиален етап; 
Милена Петрова Дочева – старши учител в прогимназиален етап; 
Росица Димова Везирова – старши учител в начален етап; 
Иванка Димова Димова- учител ПИГ в прогимназиален етап; 
Силвия Петрова Димитрова – учител ПИГ в прогимназиален етап; 
Стоянка Кралева Калудова – старши учител в начален етап; 
Кремена Стоянова Миларева – учител  ПИГ в начален етап; 
Миглена Стоянова Миларева - учител в начален етап; 

  Каля Михова Стоянова – лектор в прогимназиален етап. 
       1.1.8. Учител от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Загорци пътуващ по 
направление гр.Бургас – с.Загорци – гр.Бургас - Дичо Костов Костов – старши учител 
в прогимназиален етап; 
               1.1.9. Директор от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с. Загорци пътуващ по 
направление с.Кубадин – с.Загорци – с.Кубадин. - Тодор Павлов Павлов. 
        1.1.10. Непедагогически персонал от ОУ ”Св.Св. Кирил и Методий” с.Загорци 
пътуващ по направление гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец – Мара Дякова Кралева 
ЗАС. 

      1.1.11. Учители от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Факия  пътуващи по направление     
гр.Средец – с.Факия – гр.Средец , както следва: 
  Антоанета Сотирова Желязкова – старши учител; 
  Недка Ангелова Николова – учител; 
  Йорданка Янева Статева – учител;  
  Богдан Иванов Николов- старши учител ПИГ; 
  Баю Георгиев Желязков – старши възпитател в общежитие; 
  Татяна Георгиева Иванова –старши учител; 
  Стоянка Стоянова Кисьова - учител ПИГ. 
    1.1.12. Непедагогически персонал от ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Факия  пътуващ по 
направление   гр.Средец – с.Факия – гр.Средец – Мара Иванова Атанасова - ЗАС 

   1.2. Дейност „Професионални гимназии и паралелки за професионална 
подготовка ”   

      1.2.1. ПГМССЕ „Н.Йонков Вапцаров” гр.Средец – Учители пътуващи по 
направление гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас, както следва: 
  инж. Пламенна Йорданова Попова – ст.учител по информатика и ИТ; 
  Елена Миткова Вардева – учител по български език; 
  Нина Петрова Петкова – старши учител по теоритично обучение; 
  Николета Нейчева Чанева – учител по руски език; 
  Христо Иванов Аждеров – учител по теоритично обучение. 

   1.3. Дейност „Детски градини”  
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       1.3.1. Учители от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващи по направление 
гр.Бургас – гр.Средец – гр.Бургас: 
  Динка Иванова Тодорова- учител;  
  Драгомира Петрова Нейкова – учител; 
  Маргарита Желева Чанева – учител; 
       1.3.2. Учител от ДГ „Бърборино” гр.Средец пътуващ по направление 
с.Факия – гр.Средец – с.Факия: - Мария Ангелова Ташева – учител. 
       1.3.3. Непедагогически персонал от ДГ „Бърборино“ пътуващ по 
направления с.Драчево – гр.Средец – с.Драчево – Станка Желязкова Стаматова; 
                  1.3.4. Пътуващи директор и учител от ДГ Загорци по направление 
гр.Средец – с.Загорци – гр.Средец : 
  Димитрина Иванова Великова– директор; 
  Радка Тодорова Кралева – детски учител. 
       1.3.5. Пътуващи директор и учител от ДГ с.Орлинци по направление 
гр.Средец - с.Орлинци – гр.Средец  

Таня Николова Тодорова – директор; 
Росица Иванова Алексиева – учител; 

      1.3.6. Непедагогически персонал от ДГ с.Орлинци пътуващ по направление 
гр.Средец - с.Орлинци – гр.Средец - Милка Тодорова Стоянова – ЗАС 

      1.3.7. Пътуващи учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт по направление гр.Бургас – 
с. Дебелт – гр.Бургас 

Златина Атанасова Стефанова – ст.учител; 
Руска Атанасова Павлова – ст.учител; 
Станка Вълкова Радева- ст.учител; 

      1.3.8. Пътуващи директор и учители от ДГ „Дъга” с.Дебелт по направление 
гр.Средец – с.Дебелт – гр.Средец  

Величка Пламенова Пенчева - директор; 
Димка Костадинова Костова – учител; 
Марина Иванова Караянакиева – старши учител; 
Светла Иванова Бошева - учител. 

      1.3.9. Пътуващи директор и учител от ДГ „Дъга” с.Дебелт, филиал с.Факия 
по направление гр.Средец – с.Факия – гр.Средец 

Величка Пламенова Пенчева - директор; 
Величка Славова Христова – учител; 

 Мирела Георгиева Узунова –учител. 
1.4. Дейност „Център за подкрепа за личностно развитие“  
      1.4.1. Пътуващ директор и учител от ЦЛР по направление гр.Бургас – 

гр.Средец – гр.Бургас 
Марин Димов Димов – директор ОДК; 

       Десислава Веселинова Стефанова – учител - чужд език. 
2. Дава съгласие за изплащане на пътни разходи от местоживеене до 

месторабота в размер на 85% от стойността на билета на междуградския 
автобусен превоз по маршрута – гр.Бургас- гр.Средец – гр.Бургас на Кристияна 
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Антонова Стоянова – технически сътрудник в общинска администрация считано от 
01.09.2022 г. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДЕВЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДЕСЕТА в дневния ред – 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. 

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

Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма,  

Динко Цъцаров: Решението не се приема, защото са необходими 2/3 от гласовете 
на общ. съветници, т.е. 12 гласа. 

Общинският съвет прие  
Р Е Ш Е Н И Е  № 604 
28 септември 2022 година 

 
Общински съвет не приема проекта за решение в докладната записка от  
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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. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

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

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 605 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Общински съвет – Средец отказва да закупи сграда/търговски обект павилион, 

със застроена площ от 45 кв.м. и учреденото право на строеж върху общинския имот 
УПИ III, квартал 89 по плана на гр. Средец, целият с площ от 5250 кв.м., при граници 
от три страни улица, УПИ І и УПИ II, и дава съгласие сградата да бъде продадена 
от собственика „Жана-2010“ ЕООД на трето лице на цена от 20000лева. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ЕДИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

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

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 606 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.33 от Закона за собствеността, 
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

Общински съвет – Средец отказва да закупи жилищна  сграда със застроена 
площ от 25 кв.м. с отстъпеното право на строеж върху общинския имот УПИ XXIІ-
104, квартал 37 по плана на гр. Средец, целият с площ от 511кв.м.,  при граници на 
парцела: изток - УП VI, запад - улица, север - УПИ XXIII, юг - УПИ XXI от кв. 37,  и 
дава съгласие сградата да бъде продадена от собственика В. А. Ж. на трето лице на 
цена от 1000лева. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов      не гласува 
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Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от 

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

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 607 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост и чл.12, 
ал.2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и 
вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отдава под наем, чрез процедура на публичен търг с тайно наддаване на 

част от терен - публична общинска собственост с площ от 6 кв.м., с лице към 
ул.“Васил Коларов“, който представлява част от имот целия с площ 495 кв.м., 
находящ се в западната част на Урегулиран поземлен имот XІ, квартал 46, зона първа 
по плана на гр. Средец, за поставяне на метален павилион. 

2. Определя начална тръжна цена на месечен наем за ползваните 6 кв.м. площ в 
размер на 12,60 лв. без вкл. ДДС. (определена съгласно Приложение № 1, т. VІІ от 
Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи 
общинска собственост). 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ТРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на съсобственост 
чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот частна общинска 
собственост (ЧОС) в УПИ VІІІ-640, кв.76 в с. Дюлево. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 608 
28 септември 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 65/ 1300 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІІІ – 640 в кв.76 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
460,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на наследника на К. И. Б. – Р. В. Н.  65/ 1300 кв.м. идеални части, 
придаваеми от улица към УПИ VІІІ – 640 в кв.76 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, при граници на имота: УПИ І-640, УПИ ІІ-642, УПИ VІІ-641 
и улица, за сумата от 460,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
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Гласували поименно по ТОЧКА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

Динко Цъцаров: Продължаваме с ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Ликвидиране на 
съсобственост чрез продажба на съсобственика на дела на Общината в имот 
частна общинска собственост (ЧОС) в УПИ І-640, кв.76 в с. Дюлево. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 609 
28 септември 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, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява цената на правото на собственост на 260/ 1480 кв.м. идеални 
части, придаваеми от улица към УПИ І – 640 в кв.76 по ПУП на с. Дюлево, отреден за 
жилищно строителство, определена от независим оценител на имоти в размер на 
1850,00 лв. /без вкл. ДДС/.  
           2. Продава на наследниците на И. И. Г. – И. Я. Г. и К. Я. Г.  260/ 1480 кв.м. 
идеални части, придаваеми от улица към УПИ І – 640 в кв.76 по ПУП на с. Дюлево, 
отреден за жилищно строителство,  при граници на имота: УПИ ІІ-642, УПИ VІІІ-
640 и от две страни улица, за сумата от 1850,00 лв. /без вкл. ДДС/. 
 3. Упълномощава Кмета на община Средец да сключи договор за продажба на 
дела на Общината със съсобственика. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ПЕТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

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

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
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     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 610 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2022г., чрез допълнение на Раздел В-Имоти, които община Средец 
има намерение да продаде, в частта урегулирани поземлени имоти и включва под № 
102 – УПИ ІІІ, в кв.4 с площ от 1970 кв.м. по плана на с. Зорница. 

2. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 10 340,00 лв. 
без вкл. ДДС. 

3. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Урегулиран поземлен имот ІІІ в кв.4, с площ от 1970 кв.м. по ПУП на 
с.Зорница, при граници на имота: УПИ ІV-202, улица, УПИ ІІ и край на регулация, при 
начална тръжна цена в размер на 10 340,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ШЕСТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – частна 
общинска собственост (ЧОС) в с. Момина Църква. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 611 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 6 760,00 лв. 

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

наддаване на Урегулиран поземлен имот V в квартал 82 с площ от 1105 кв.м. по плана 
на с. Момина Църква, при граници на имота: УПИ VІ, УПИ ІV и от две страни улица, 
при начална тръжна цена в размер на 6 760,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА СЕДЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
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2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

Динко Цъцаров: Следва ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на имот – 
частна общинска собственост (ЧОС) в с. Росеново. 

Докладва Веселина Пашова – директор на дирекция „Местни приходи и 
общинска собственост” при общинска администрация. 
 Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие  

Р Е Ш Е Н И Е  № 612 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за 2022г., чрез допълнение на Раздел В – Имоти, които община Средец 
има намерение да продаде, в частта урегулирани поземлени имоти и включва под № 
103 – УПИ ІІ-116, в кв.4 с площ от 701 кв.м. по плана на с. Росеново. 

2. Одобрява цената изготвена от лицензиран оценител в размер на 3 220,00 лв. 
без вкл. ДДС. 



133. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

3. Обявява за продажба чрез процедура на публично оповестен търг с тайно 
наддаване на Урегулиран поземлен имот ІІ – 116 в кв.4, с площ от 701 кв.м. по ПУП на 
с.Росеново, при граници на имота: имот № 102, УПИ І- 54 и от две страни улица, при 
начална тръжна цена в размер на 3 220,00  лв. /без вкл. ДДС/. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ОСЕМНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 

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

Динко Цъцаров: Следва ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 24712.15.106 по КККР на с. Дюлево. 

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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 613 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година и включва в Раздел ІІІ В 
- имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №51 – имот с 
идентификатор 24712.15.106 по КККР на с. Дюлево. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 24712.15.106 по КККР на с. Дюлево в размер на 
556,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 24712.15.106 по КККР на 
с.Дюлево, трайно предназначение на територията - земеделска, начин на трайно 
ползване- друг вид земеделска земя, с площ 979 кв.м., седма категория, в местност 
”Около село”, номер по предходен план №015106, актуван с Акт за ЧОС 
№4649/11.07.2022 г., с граници и съседи: 24712.15.105, 24712.15.104, 24712.15.9901, с 
начална тръжна цена 620,00 лева. 
 4. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДЕВЕТНАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
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  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 
11.  Красимира Янкова Георгиева  за 

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

Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТА – Докладна записка от 
инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлен 
имот с идентификатор 30168.82.28 по КККР на с. Загорци. 

От залата излезе Йона Чобанова. 
Докладва Маргарита Стойчева – директор дирекция „Икономическо развитие, 

земеделие и гори и управление на УЕПП” при общинска администрация. 
Становища не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 

     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 614 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец актуализира Програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2022 година и включва в Раздел ІІІ В 
- имоти, които община Средец възнамерява да продаде под №52 – имот с 
идентификатор 30168.82.28 по КККР на с. Загорци. 

2. Одобрява оценката, изготвена от независим лицензиран оценител за 
поземлен имот с идентификатор 30168.82.28 по КККР на с. Загорци в размер на 
882,00 лева. 

3. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на поземлен имот с идентификатор 30168.82.28 по КККР на 
с.Загорци, трайно предназначение на територията- земеделска, начин на трайно 
ползване- нива, с площ 1545 кв.м., седма категория, в местност ”До село”, номер по 
предходен план №015106, актуван с Акт за ЧОС №4648/11.07.2022 г., с граници и 
съседи: 30168.82.419, 30168.82.14, 30168.888.9901, с начална тръжна цена 970,00 лева. 



136. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 11 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
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     не гласува 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова       - 

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

Динко Цъцаров: ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА –  Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Продажба на поземлени имоти в 
землището на гр. Средец. 

В залата влезе Даниел Чолаков. 
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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 615 
28 септември 2022 година 

 
      На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и  
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местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.38, 
ал.1, т.1, ал.2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с имоти и вещи общинска  собственост, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

независим лицензиран оценител за имот №54.93 в размер на 2119,00 лева, на имот 
№54.96 в размер на 2259,00 лева, на имот №54.64 в размер на 3926,00 лева. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба, чрез публично оповестен търг с 
тайно наддаване на следните поземлени имоти: 

- имот №54.93 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед 
№РД-09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр. Бургас на основание параграф 4 
от ЗСПЗЗ с площ 2336 кв.м., нтп- друг вид земеделска земя, четвърта категория, в 
м.”Долапски баир”, землище гр. Средец, с граници и съседи: 00549506, 00540094, 
землищна граница, актуван с Акт за ЧОС №4689/29.07.2022 г., с начална тръжна 
цена 2330,00 лева; 

 - имот №54.96 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед 
№РД-09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр.Бургас на основание параграф 4 
от ЗСПЗЗ с площ 2448 кв.м., нтп- друг вид земеделска земя, трета категория, в 
м.”Долапски баир”, в землище гр. Средец, с граници и съседи: 00549514, 00540100, 
00549511, землищна граница, 00540095, 00540094, актуван с Акт за ЧОС 
№4688/29.07.2022 г., с начална тръжна цена 2490,00 лева; 

- имот №54.64 по плана на новообразуваните имоти, одобрени със заповед 
№РД-09-57 /02-06-2003 г. на Областен управител гр. Бургас на основание параграф 4 
от ЗСПЗЗ с площ 4200 кв.м., нтп- нива, трета категория, в м.”Долапски баир”, в 
землище гр. Средец, с граници и съседи: 00549508, 00540052, 00540053, 00549509, 
00540090, землищна граница, 00540072, актуван с Акт за ЧОС №3442/13.12.2016 г., с 
начална тръжна цена 4320,00 лева. 
 3. Упълномощава Кмета на Общината да проведе  процедура на търг с тайно 
наддаване, съгласно разпоредбите на Глава V от Наредбата за реда за придобиване, 
управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост и сключи договора 
за  продажба. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следващата ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА –  Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за 
изработване на ЧИ на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план на 
община Средец/ за землището на град Средец. 

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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският съвет 
прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 616 
28 септември 2022 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
1. Общински съвет – Средец допуска изработването на ЧИ на ОУП 

/частично изменение на Общ устройствен план/ за община Средец. 
2. Общински съвет – Средец одобрява заданието за изработването на ЧИ 

на ОУП /частично изменение на Общ устройствен план/ за община Средец. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 



139. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Гласували: “за” –  11 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА – Докладна записка от инж. 
Иван Жабов – Кмет на община Средец относно: Даване на предварително 
съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на 
фотоволтаичен парк, находящ се в землището на гр. Средец. 

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

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

Динко Цъцаров: Гласуваме Точка 1 - Общински съвет на община Средец дава 
предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „Средец 
Гриин Енерджи” ЕООД с вх.№12-00-342/27.09.2022 г. ЕИК 207093361 със седалище и 
адрес на управление гр.София, район Лозенец, бул.Черни връх №25, офис 193 с 
управител Менахем Ахарони за изграждане на обекти на техническата инфраструктура 
(Фотоволтаичен парк) без търг или конкурс върху следните имоти:  
- 17974.116.1 по КККР на гр. Средец, с начин на трайно ползване. Друг вид 
дървопроизводителна гора; 
- 17974.116.2 по КККР на гр. Средец, с начин на трайно ползване Друг вид 
дървопроизводителна гора; 
- 17974.19.786 по КККР на гр. Средец, с начин на трайно ползване- Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
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- 17974.19.811 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване- Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.770 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване- Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.771 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Гори и храсти в 
земеделска земя; 
- 17974.19.15 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.683 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Гори и храсти в 
земеделска земя; 
- 17974.19.761 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Пасище. Категория 
на земята - седма; 
- 17974.19.762 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.763 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.818 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Гори и храсти в 
земеделска земя; 
- 17974.19.825 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.70 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Лозе. Категория на 
земята – седма. 
 Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
   Динко Цъцаров: Приема се.  
          Гласуваме точка 2. Дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска 
собственост, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  Предварителното 
съгласие важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението. 
Процедурата по промяна на предназначението да стартира след прекратяване на 
действащите договори за наем. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.  
   Динко Цъцаров: Точката не се приема, необходими са 2/3 от гласовете, т.е. 
дванадесет гласа.  
           Гласуваме точка  3. Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, 
описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, в имоти – частна 
общинска собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските 
земи, Закона за общинската собственост и всички други приложими нормативни 
актове. 

Гласуваха: “за” – 10 гласа; “против” – няма; “въздържали се” –  няма; 
   Динко Цъцаров: Точката не се приема, необходими са 2/3 от гласовете, също са 
необходими дванадесет гласа.  
          Гласуваме точка 4. Дава съгласие за изготвяне на съответните разработки за 
ПУП с обхват новите поземлени имоти и Парцеларни планове за присъединяване към 
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мрежите на експлоатационните дружества и прилежаща инженерно-техническата 
инфраструктура за имотите, описани в т.1, след промяна на ОУП на община Средец. 
 Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Гласуваме точка 5. Изработването на ПУП и ПП и промяната на 
предназначението на имотите да се финансира от „Средец Гриин Енерджи” ЕООД.  
 Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Гласуваме точка 6. Възлага на кмета на Община Средец да 
упълномощи „Средец Гриин Енерджи” ЕООД във връзка с процедурите, предвидени в 
Закона за общинската собственост, Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона за енергетиката и 
всички други приложими нормативни актове. 
 Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Гласуваме точка 7. Възлага на кмета осъществяването на всички 
действия, необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото 
решение. 
 Гласуваха: “за” – 9 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  

След резултата от гласуването, Общинският съвет прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 617 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.37, ал.4 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, 
ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62 от Закона за енергетиката, чл.73, ал.1 от ЗГ, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава предварително съгласие за 

учредяване на възмездно право на строеж на „Средец Гриин Енерджи” ЕООД с 
вх.№12-00-342/27.09.2022 г. ЕИК 207093361 със седалище и адрес на управление 
гр.София, район Лозенец, бул.Черни връх №25, офис 193 с управител Менахем Ахарони 
за изграждане на обекти на техническата инфраструктура (Фотоволтаичен парк) 
без търг или конкурс върху следните имоти: 
- 17974.116.1 по КККР на гр. Средец, с начин на трайно ползване. Друг вид 
дървопроизводителна гора; 
- 17974.116.2 по КККР на гр. Средец, с начин на трайно ползване Друг вид 
дървопроизводителна гора; 
- 17974.19.786 по КККР на гр. Средец, с начин на трайно ползване- Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.811 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване- Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.770 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване- Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
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- 17974.19.771 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Гори и храсти в 
земеделска земя; 
- 17974.19.15 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.683 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Гори и храсти в 
земеделска земя; 
- 17974.19.761 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Пасище. Категория 
на земята - седма; 
- 17974.19.762 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.763 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.818 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Гори и храсти в 
земеделска земя; 
- 17974.19.825 по КККР на гр. Средец с начин на трайно ползване Изоставена нива. 
Категория на земята - седма; 
- 17974.19.70 по КККР на гр. Средец  с начин на трайно ползване Лозе. Категория на 
земята – седма. 
Не  приема  2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на 
имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, за 
изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  Предварителното съгласие важи 
за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението. Процедурата по 
промяна на предназначението да стартира след прекратяване на действащите 
договори за наем.  
Не приема 3. Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, 
описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, в имоти – частна 
общинска собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона за общинската собственост и всички други приложими 
нормативни актове.  
 4. Дава съгласие за изготвяне на съответните разработки за ПУП с обхват 
новите поземлени имоти и Парцеларни планове за присъединяване към мрежите на 
експлоатационните дружества и прилежаща инженерно-техническата 
инфраструктура за имотите, описани в т.1, след промяна на ОУП на община Средец. 
  5. Изработването на ПУП и ПП и промяната на предназначението на имотите 
да се финансира от „Средец Гриин Енерджи” ЕООД. 
  6. Възлага на кмета на Община Средец да упълномощи „Средец Гриин 
Енерджи” ЕООД във връзка с процедурите, предвидени в Закона за общинската 
собственост,  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона 
за опазване на земеделските земи, Закона за енергетиката и всички други приложими 
нормативни актове. 
 7. Възлага на кмета осъществяването на всички действия, необходими  за  
правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение. 
 



143. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  9 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов      не гласува 
 
 
 
 Динко Цъцаров: Следващата ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА – Докладна 
записка от Владислава Цанева – Председател на постоянната комисия по 
„Образование, култура и вероизповедания”, относно: Предоставяне на стипендия 
на студент, съгласно Наредбата за отпускане на стипендии от Община Средец. 
 Докладва вносителя. 

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 618 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация и чл.4 от Наредбата за отпускане на стипендии от 
Община  Средец, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Отпуска стипендия за летен семестър на учебната 2021/2022 година на Е. Б. 
Б. с постоянен адрес гр. Средец. 

2. Размерът на стипендията се определя на базата на 50 % от установената за 
страната минимална работна заплата. 

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

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА от дневния ред на заседание №38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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

Динко Цъцаров: Следват точките, които влязоха допълнително в днешния дневен 
ред.  ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА в дневния ред – Докладна записка от инж. Иван 
Жабов – Кмет на община Средец относно: Разрешение за изработване на 2 бр. 
ПУП – ПРЗ за поземлени имоти, попадащи в землищата на село Светлина и село 
Дюлево, община Средец. 

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 подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският 
съвет прие 
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Р Е Ш Е Н И Е  № 619 
28 септември 2022 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
       1. Допуска изработването на 2 бр. ПУП - ПРЗ за поземлени имоти, общинска 
собственост, попадащи в землищата село Светлина и село Дюлево, община Средец. 
      2. Одобрява заданието за изработването на 2 бр. ПУП - ПРЗ за поземлени имоти, 
общинска собственост, попадащи в землищата на село Светлина и село Дюлево, 
община Средец. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

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

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



146. 

         Председател: 
                                                                                                                           Секретар: 

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

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

Динко Цъцаров: Предлагам пак да ги гласуваме точка по точка колеги. Иска ли 
някой да вземе отношение по докладната. … Ако няма, гласуваме Точка 1 –  
Общински съвет на община Средец дава предварително съгласие за учредяване на 
възмездно право на строеж на „Средец Солар БГ” ЕООД ЕИК 206685424 със седалище 
и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Дунав” №5 с управител Светла Михайлова 
Боянова за изграждане на обекти на техническата инфраструктура (Фотоволтаична 
електроцентрала) без търг или конкурс върху следните имоти: 
- имот с идентификатор 24712.24.104 по КККР на с.Дюлево с площ 72150 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Германов кладенец”, с номер по предходен план №000104; 
- имот с идентификатор 24712.26.139 по КККР на с.Дюлево с площ 109914 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000139; 
- имот с идентификатор 24712.27.138 по КККР на с.Дюлево с площ 93916 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000138; 
- имот с идентификатор 24712.49.157 по КККР на с.Дюлево с площ 250862 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000157; 
- имот с идентификатор 24712.49.159 по КККР на с.Дюлево с площ 66878 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000159; 
- имот с идентификатор 53984.131.92 по КККР на с.Орлинци с площ 7764 кв.м., нтп- 
пасище, с номер по предходен план №000092; 
- имот с идентификатор 65560.127.208 по КККР на с.Светлина с площ 324325 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Попов баир”, с номер по предходен план №000208. 
 Гласуваха: “за” –  12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Точка 2. Дава предварително съгласие за промяна на 
предназначението на имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска 
собственост, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала.  Предварителното 
съгласие важи за срок до 5 години, считано от влизане в сила на решението. 
Процедурата по промяна на предназначението да стартира след прекратяване на 
действащите договори за наем. 
 Гласуваха: “за” –  12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Точка 3. Дава предварително съгласие за преобразуване на 
имотите, описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, в имоти – 
частна общинска собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за 
собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските 
земи, Закона за общинската собственост и всички други приложими нормативни 
актове. 

Гласуваха: “за” –  12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
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 Динко Цъцаров: Точка 4. Дава съгласие за изготвяне на съответните разработки 
за ПУП с обхват новите поземлени имоти и Парцеларни планове за присъединяване 
към мрежите на експлоатационните дружества и прилежаща инженерно-техническата 
инфраструктура за имотите, описани в т.1, след промяна на ОУП на община Средец. 

Гласуваха: “за” –  12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Точка 5. Изработването на ПУП и ПП и промяната на 
предназначението на имотите да се финансира от „Средец Солар БГ” ЕООД. 

Гласуваха: “за” –  12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Точка 6. Възлага на кмета на Община Средец да упълномощи 
„Средец Солар БГ” ЕООД във връзка с процедурите, предвидени в Закона за 
общинската собственост,  Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
Закона за опазване на земеделските земи, Закона за енергетиката и всички други 
приложими нормативни актове. 

Гласуваха: “за” –  11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
 Динко Цъцаров: Точка 7. Възлага на кмета осъществяването на всички действия, 
необходими  за  правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение. 

Гласуваха: “за” –  11 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се.  
След резултата от гласуването, Общинският съвет прие  
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 620 
28 септември 2022 година 

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

местната администрация, чл.37, ал.4 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.25, ал.1, ал.3, т.1 и т.4, 
ал.4 и ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.62 от Закона за енергетиката, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Общински съвет на община Средец дава предварително съгласие за 

учредяване на възмездно право на строеж на „Средец Солар БГ” ЕООД ЕИК 
206685424 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, ул.”Дунав” №5 с 
управител Светла Михайлова Боянова за изграждане на обекти на техническата 
инфраструктура (Фотоволтаична електроцентрала) без търг или конкурс върху 
следните имоти: 
- имот с идентификатор 24712.24.104 по КККР на с.Дюлево с площ 72150 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Германов кладенец”, с номер по предходен план №000104; 
- имот с идентификатор 24712.26.139 по КККР на с.Дюлево с площ 109914 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000139; 
- имот с идентификатор 24712.27.138 по КККР на с.Дюлево с площ 93916 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000138; 
- имот с идентификатор 24712.49.157 по КККР на с.Дюлево с площ 250862 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000157; 
- имот с идентификатор 24712.49.159 по КККР на с.Дюлево с площ 66878 кв.м., нтп- 
пасище, в м.”Суха река”, с номер по предходен план №000159; 
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- имот с идентификатор 53984.131.92 по КККР на с.Орлинци с площ 7764 кв.м., нтп- 
пасище, с номер по предходен план №000092; 
- имот с идентификатор 65560.127.208 по КККР на с.Светлина с площ 324325 кв.м., 
нтп- пасище, в м.”Попов баир”, с номер по предходен план №000208. 
 2. Дава предварително съгласие за промяна на предназначението на имотите, 
описани в т.1 и представляващи публична общинска собственост, за изграждане на 
фотоволтаична електроцентрала.  Предварителното съгласие важи за срок до 5 
години, считано от влизане в сила на решението. Процедурата по промяна на 
предназначението да стартира след прекратяване на действащите договори за наем. 
 3. Дава предварително съгласие за преобразуване на имотите, описани в т.1 и 
представляващи публична общинска собственост, в имоти – частна общинска 
собственост, при изпълнение на предвидените изисквания в Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на земеделските земи, Закона 
за общинската собственост и всички други приложими нормативни актове. 
  4. Дава съгласие за изготвяне на съответните разработки за ПУП с обхват 
новите поземлени имоти и Парцеларни планове за присъединяване към мрежите на 
експлоатационните дружества и прилежаща инженерно-техническата 
инфраструктура за имотите, описани в т.1, след промяна на ОУП на община Средец. 
  5. Изработването на ПУП и ПП и промяната на предназначението на имотите 
да се финансира от „Средец Солар БГ” ЕООД. 
  6. Възлага на кмета на Община Средец да упълномощи „Средец Солар БГ” 
ЕООД във връзка с процедурите, предвидени в Закона за общинската собственост,  
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Закона за опазване на 
земеделските земи, Закона за енергетиката и всички други приложими нормативни 
актове. 
 7. Възлага на кмета осъществяването на всички действия, необходими  за  
правилното и законосъобразно изпълнение на взетото решение. 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА от дневния ред на заседание №38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 

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

  4.   Георги Димитров Вълчев          - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   за 
  6.   Димитър Киряков Янков    - 
  7.   Динко Янев Цъцаров   за 
  8.   Иван Димитров Кичев   за 
  9.   Ивелина Стоянова Стоянова  за 
  10. Йона Николова Чобанова     не гласува 
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11.  Красимира Янкова Георгиева  за 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов    за  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов   за 
 
 
 

Динко Цъцаров: Предпоследна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА – Докладна 
записка от инж. Иван Жабов – Кмет на община Средец относно:  Разрешение за 
изработване на 9 бр. ПУП – ПРЗ и 2 бр. ПУП – ПП за поземлени имоти, попадащи 
в землищата на село Светлина, Орлинци, Суходол, Загорци, Малина и Дюлево, 
община Средец. 

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

Мнения не се изразиха и се встъпи в процедура на гласуване. 
     Председателят подложи на гласуване проекта за решение в докладната записка, 
гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” –  няма; “въздържали се” – няма, Общинският 
съвет прие 

Р Е Ш Е Н И Е  № 621 
28 септември 2022 година 

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

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
       1. Допуска изработването на 9 бр. ПУП - ПРЗ и 2 бр. ПУП-ПП за поземлени 
имоти, общинска собственост, попадащи в землищата село Светлина, Орлинци, 
Суходол, Загорци, Малина и Дюлево, община Средец.  
      2. Одобрява заданието за изработването на 9 бр. ПУП - ПРЗ и 2 бр. ПУП-ПП за 
поземлени имоти, общинска собственост, попадащи в землищата село Светлина, 
Орлинци, Суходол, Загорци, Малина и Дюлево, община Средец.  
 

Гласували поименно по ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И СЕДМА от дневния ред на заседание № 38: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 13 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 
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  1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
2.   Валери Димитрова Ангелов   - 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

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

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

Динко Цъцаров: Последна ТОЧКА ДВАДЕСЕТ И ОСМА – Питания. 
Заповядайте колеги. Информирам ви, че писмени питания няма постъпили. 
Заповядайте, ако имате устни. Г-н Кичев. 

Иван Кичев: Колеги, ще започна пак с две минутно отклонение. Преди два дни 
ромската агентура на кмета е докладвала, че наши активисти в работно време 
провеждат агитация в ромския квартал. Съответно кмета уведомява техните 
работодатели в Бургас и търси сметка на тези хора. Оказа се обаче, че е в 
извънработно време, не са предоставили снимков материал и клипове както е заявено. 
И в тази връзка пък нашата агентура докладва, г-н Станилов, че вчера тука е проведена 
една друга среща. Да, повода е официалния 50-годишен пенсионерски клуб с 
присъствието на г-жа Галя Желязкова, която е с много добри чувства към нашия район 
и община и съответно нали, ако бъда избрана много ще помогна. Една заповед има на 
кмета, която изрично забранява ползването на общинска собственост, не допускам 
предизборна агитация в общинските учреждения и институции. Сега кой ще накаже 
кмета или вас ще наказваме, че не е спазена тази заповед. 

Георги Станилов: Това не е партийно мероприятие. 
Иван Кичев: Да, не е партийно мероприятие, ама ние защото сме по-глупави и 

мислим, че е партийно. 
Георги Станилов: Освен това присъства и Калинка Сгурова, която е кандидат от 

друга листа, на друга партия, така, че не е тенденциозно към една партия насочено. 
Иван Кичев: Ние не говорим за партии сега в момента, ние говорим за 

предизборна кампания. Тука не пише забранено за БСП да се агитира, забранено е за 
партии, същата работа е и тука. Някой ще понесе ли тази отговорност, че тука е 
проведено в тази зала съответната предизборна агитация. 
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Георги Станилов: Чества се петдесет години от учредяване на пенсионерския 
клуб и те са си поканили гости. В крайна сметка аз съм готов да поема отговорността, 
предложете наказанието. 

Иван Кичев: Да отсъствате от откриването на лова. Аз не виждам по тежко от 
това. По силни от хаоса, много интересно условие, аз бих допълнил и най-силни в 
инхауса, ама това е една друга тема. Моят въпрос е следния, кога най после ще сложим 
ред в хаоса на обществените поръчки в тази община и кой ще е отговорен и кой ще 
носи отговорност. Миналият път споменах и сега пак го казвам, трета, четвърта, пета 
поръчка с предмет на дейност едни и същи, къде текущ ремонт, къде основен ремонт, 
на едни и същи отсечки с различни заложени суми. И съответно на 09.08. е 
публикувана първата с прогнозна стойност 7729х.лв., на 17.08. е взето решение за 
прекратяване поради установени нарушения при откриването и провеждането й, които 
немога да бъдат отстранени без това да промени условията при които е обявена 
процедурата. Г-жо юрист. 

Адв. Ирина Камбурова: Касае се за технически грешки в техническата 
спецификация, което е основание за обжалване на процедурата и правилния начин е тя 
да бъде прекратена, за да бъдат отстранени.  

Иван Кичев: Имаше ли изобщо кандидати за тази процедура. 
Адв. Ирина Камбурова: Тя е прекратена предсрочно, няма как да има кандидати. 
Иван Кичев: Да, тя е прекратена предсрочно, но все пак е минал някакъв период 

от обявяването й. 
Адв. Ирина Камбурова: Но след като е прекратена няма как да знам дали е имало 

кандидати, в системата няма отразено подаване на документи. Към настоящият 
момент, обаче е обявена повторно процедурата, вчера са отворени, има подадена една 
оферта. 
 Иван Кичев: Да не би да е една пловдивска фирма. 

Адв. Ирина Камбурова: Не мога да кажа каква е, не съм обърнала внимание каква 
е фирмата, мога да кажа само името, нито съм се съсредоточила каква е, фирмата се 
казва **** ще излъжа дали е ЕООД или ООД, все още документи не са гледани… 
 Иван Кичев: Без да съм гледал и без да имам тази информация, сега я чувам от 
Вас, аз се обзалагам, че тази фирма е пловдивска, собственика е г-н Петър Станчев. 
Миналия път бях готов да се обзаложа, че това е предизборна кампания във връзка с 
тази голяма поръчка, в последствие обаче получих малко по различна информация, че 
тука става въпрос за една съвсем по различна схемичка. Дето един наш човек, не мога 
да се сетя кой е този наш човек ще получи едни десет плюс три процента и аз тука 
много се чудя, ако г-жа Маврова участва в инвеститорския контрол дали ще успее 
съответно да свърже сметките накрая, защото още едни два, три милиона от 
съответната осем милионна сума ще отидат в едни други джобове, защото то иначе 
няма как. И примерно с половината предвидена сума дали ще можем да изградим 
съответните отсечки, които изрично подчертавам за трети път се дублират в различни 
поръчки. Защото, да, на следващия ден е обявена същата тази поръчка, вчера трябваше 
да бъдат отворени, няма информация на страницата, защо няма информация за 
участници качени в сайта. 
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Адв. Ирина Камбурова: Тя е публична информацията, вие можете да влезете и да 
видите, те се публикуват. Ние не я качваме, качва я самата система, аз няма какво да 
кача. 
 Иван Кичев: Добре, защо за други поръчки има участници, тука нямаме 
участник, не знам каква е системата и какъв е софтуера на системата. 

Адв. Ирина Камбурова: Казвам ви, че има един участник, щом аз съм го видяла 
би трябвало и тези които… 
 Иван Кичев: Несъмнено, че има участник, аз питам защо тази информация не е 
качена на сайта. 

Адв. Ирина Камбурова: Аз не я качвам, качва я още веднъж казвам публичен 
регистър, в този сайт администратора Пейо Георгиев публикува единствено и само 
протоколите и решенията на възложителите, всичко останало си го качват сами 
фирмите, така че каквото е качено автоматично от системата... 
 Иван Кичев: Много  селективна система, тя от кого е разработена тази система, 
че е много интересно. 

Адв. Ирина Камбурова: Това е ***, аз не знам как ги генерира тази система тези 
оферти. Не мога да кажа. 
 Иван Кичев: На едни качва на други не качва, селективно. Някой няма ли да го 
проконтролира това нещо, защо така върви. Аз лично не се задълбочих много в 
спецификацията и изискванията на тези нарушения, за които вие говорите, но не успях 
да открия някаква разлика в съответните документации на първата и на тая 
прекратената.  

Адв. Ирина Камбурова: Има и ще ви ги покажа. 
 Иван Кичев: Защото много странни обществени поръчки, и миналия път говорих, 
обявяваме една, по средата я прекратяваме, половината пари платени, по преди имаше 
съвсем други подобни, откриваме, закриваме. Поредната със същите отсечки, на 13.09. 
със срок до 04.10. прогнозна стойност 172х.лв., текущ ремонт на същите отсечки 
Русокастро-Суходол, Загорци-Орлинци, въобще за хаоса говорим. 

Адв. Ирина Камбурова: Няма никакъв хаос, тези двата участъка, които са 
обявени са тези които бяха прекратени поради невъзможност на изпълнителя да ги 
изпълни, това са от старата капиталова програма тези двата участъка. Сега точно какви 
са участъците аз не мога да обясня, защото аз публикувам обществената поръчка. 
 Иван Кичев: Няма ли препокриване на текущия и на основните ремонти в случая. 
 Живка Маврова: Текущият ремонт по принцип така или иначе той ще се 
осъществи, защото ще са запълнени само дупки, а другата процедура е обявена под 
условие все още няма финансиране, аз няма как да оставя *** в такова състояние. Така 
или иначе като дойде финансиране, при всички положения ще бъде догодина. 
 Иван Кичев: Ще има финансиране, убеден съм, по тази схема за която споменах 
ще има, бъдете сигурни. Не е ли нарушение на закона за обществените поръчки 
участието на една единствена фирма в търга, може да участва и половин дори. 

Адв. Ирина Камбурова: Не. Половин не.  
 Иван Кичев: Втория въпрос, г-н Минчев и тук. Моето питане беше относно това 
как се уплътнява работното време на служителите от вашето звено, нощни смени 
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имате ли предвидени, автомобил имате ли, изобщо как осъществявате дейността си, 
имате ли възможност да отговорите. 
 Димитър Минчев: Искате в детайли ли да ви кажа смените, датите ли, как. 
 Иван Кичев: Питам имате ли нощни смени. 
 Димитър Минчев: Нощни смени нямаме от 2020г. по решение на 
администрацията, автомобила е в ремонт. 
 Иван Кичев: От колко време. 
 Димитър Минчев: Шест месеца, има проблеми с двигателя, с ходовата част. 
 Иван Кичев: И според вас пълноценно ли осъществявате дейността и това за 
което сте натоварени в крайна сметка, вашето лично мнение искам да чуя. 
 Димитър Минчев: Моето лично мнение, то няма никакво значение. По принцип 
вие също сте се занимавали с охрана и знаете, че това е непрекъснат процес. 
 Иван Кичев: Не случайно затова питам, знам, че трябва да е непрекъснат процес 
и знам, че това звено отговаря за още тридесет и две селища, не само за Средец. Аз не 
знам някой от подчинените ви да е стъпил в някое друго селище поне превантивно. 
 Димитър Минчев: Ходи се по сигнали когато се осигури превоз през деня ***. 
Днес отидоха за едни кучета, в детайли не мога да ви кажа точно, но проблемите са 
така. 
 Иван Кичев: Г-жо Дамбулова, в тази връзка няма ли да помисли 
администрацията, за автомобил да им се осигури на тези момчета, да се позапълни 
това работно време, наистина да се усеща, че има такова звено, че има ефект от 
тяхното присъствие, а не само да се разписват накрая на месеца на ведомост, поне аз 
така мисля, не знам какво е вашето мнение. 
 Георги Станилов: Поставен е въпросът пред кмета и обмисляме вариант 
евентуално за закупуване на лизинг на нов автомобил, който да бъде за звеното 
специално и правим проучване, очакваме благоприятна оферта. Но в момента с пазара 
на автомобили, особено новите има сериозен проблем, даже се бяхме ориентирали и 
към офисите на Дачия, те даваха най-добрите варианти като оферти,  така че мислим 
го и го говорим, три месеца ги водим тези разговори, идеята е да се закупи нов 
автомобил. 
 Динко Цъцаров: Г-н Кичев, имате ли още въпроси, защото влязохме тук в 
някакъв разговор. 
 Иван Кичев: Спирам само последен въпрос, какво се случва с пиар Севи, сори 
пиар Пети, подновен ли е договора или не е подновен, как очакваме да просперира 
тази община без нейната намеса не мога да разбера. Да не би пък тя с женската си 
интуиция да е проявила някаква прозорливост и да е разбрала как се управлява тази 
община или по скоро от кого, та може би затуй да не е намерила място в договора, 
благодаря. 
 Динко Цъцаров: Благодаря г-н Кичев, както винаги най-активен в точка питания. 
Колеги има ли други въпроси. 
 

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

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

Всички изказвания, дебатите и направените предложения по докладните 
записки, могат да се видят и чуят от качения на сайта на общината в секция 
„Общински съвет” видеозапис на заседанието. 
 
 
 
04.10.2022 г.  
 гр. Средец  
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Секретар:  
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