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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. № 96-00-06 
     16 юни 2021 год.  

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 

№ 21 

На 09 юни 2021 година /сряда/ в гр. Средец, в съответствие с чл.23, ал.4, т.1 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.30, ал.2 и ал.3 от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Средец, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация в зала №1 на общинска 
администрация от 15.30 часа се проведе Двадесет и първото заседание на Общински 
съвет на община Средец. 

На заседанието присъстваха: кметът на община Средец инж. Иван Жабов; зам.-
кметът на община Средец – Николина Дамбулова; Георги Станилов – секретар на 
общината; представители на медицинските дружества и гости. 

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

Динко Цъцаров: Добър ден на всички. Уважаеми колеги, драги гости, които 
присъствате днес на сесията, при кворум от петнадесет общински съветници откривам 
Двадесет и първото (извънредно) заседание на Общински съвет – Средец. Знаете, че 
на сесията, която се проведе на 26.05.2021г. общинските съветници взеха решение за 
съставяне на временна комисия, която да извърши проверка в „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ и да 
представи становище в Общинския съвет в срок 09.06.2021г., което е днес. В тази 
връзка представям доклада на временната комисия.  Преди да прочета, ще помоля за 
предложение за секретар на днешното заседание. Заповядайте.  Г-жа Биюкова. 

Яна Биюкова: Предлагам г-жа Стоянка Кисьова. 
В залата влезе Йона Чобанова. 
Динко Цъцаров: Благодаря. Други предложения колеги. …Няма, който е 

съгласен г-жа Кисьова да стане секретар на днешната сесия, моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

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

В залата влезе Мартин Джермов. 
Динко Цъцаров: Колеги, проекта за дневен ред се състои от една точка. Както 

знаете, според Правилника, на извънредна сесия се обсъжда и разглежда само 
събитието по повод на което е свикано заседанието. Който е съгласен с така 
предложения проект за дневен ред, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, приема се. 
Двадесет и първото заседание на Общински съвет – Средец протече при следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 

Доклад от временната комисия избрана с Решение №307 от 26.05.2021г. на 
Общински съвет – Средец, относно извършена проверка в „МБАЛ – Средец“ ЕООД 
гр. Средец. 

/Всички материали са в писмен вид към папката на заседание №21 на Общински 
съвет – Средец./ 

Динко Цъцаров: Започвам с  доклада от временната комисия. 
 Приложен е текста. 
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Динко Цъцаров: Това е колеги доклада и отчета за работата на комисията 
създадена на 26.05. Информирам ви, че заявления за присъствие на заседанието са 
подали  осем човека от МБАЛ, има и граждани, които пожелаха да влязат.  Въпросът, 
който ще бъде обсъждан е от съществена важност за обществеността в града, така че 
имате право да присъствате. Уведомявам ви също, че има списък на служители от 
„МБАЛ-СРЕДЕЦ“ подкрепящи д-р Георги Георгиев срещу цитирам:  „докладната 
относно предаване за скрап на металните бракувани активи”, всъщност такава 
докладна няма. Докладната не е срещу предадените за скрап активи, те са част от по-
голямата докладна, която изчетох преди малко. Също така ви информирам, че са 
постъпили две писма така да ги нарека: от д-р Иван Събев и от главната медицинска 
сестра. 

Приложени са текстовете. 
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 Динко Цъцаров: Да запозная колегите, че междувременно са представени в 
общинския съвет и четири молби на лекари от Вътрешно отделение основно 
доколкото виждам. Това са молби до управителя на болницата. Д-р Росица Великова - 
моля да бъда освободена от длъжността лекар към „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ по взаимно 
съгласие при условие, че бъде прекратен преждевременно вашия трудов договор.  Д-р 
Милчо Георгиев със същия текст. Д-р Иван Събев - моля да бъдат прекратени 
трудовите ми правоотношения към „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ при условие, че директора д-р 
Георгиев бъде уволнен. И от д-р Светла Джермова. Тъй като разбрах, че главната 
медицинска сестра има някакъв ангажимент ще дам думата първо на нея, в 
последствие на д-р Георгиев. 
 Мария Динева: Привет на всички. Първо искам да благодаря, че ми дадохте 
правото първа да се изкажа, тъй като съм възпрепятствана да остана до края на 
сесията. Искам да изкажа моята подкрепа за главния лекар тъй като този малък 
проблем и грешка, която той е допуснал, някои хора я поставят на пиедестал, а в 
същото време други важни неща, които той е свършил за болницата вие оставате 
слепи за тях, а те са от много голямо значение. Като например, той единствен успя да 
сформира екип и отново да отворим вътрешно отделение, което е почти непосилна 
задача за който и да е, тъй като кризата в медицинските сфери е огромна, няма 
специалисти, работят на няколко места и просто този малък град не е перспектива за 
тях. Въпреки това той успя да намери лекари, успя да намери медицински сестри и 
отворихме отделението. Освен, че го отворихме то е пълно, пациентите са доволни и 
болницата е в разцвета си и започна да работи както трябва. Екипа е сплотен, има 
разбирателство и вървим напред. Освен това успяхме, тъй като в момента вие 
виждате, че работим в условията на пандемия и на нас ни са необходими кислородни 
бутилки, които ги имахме като инвентар в болницата, но те бяха негодни за употреба. 
Те бяха корозирали необратимо и просто се водиха, но ние не можехме да ги 
използваме, а нашите пациенти имат нужда от кислородна терапия, тъй като има 
много от тях, които са прекарали вече COVID. Със съдействието на д-р Георгиев 
успяхме да купим нови кислородни бутилки и да ги заредим и в момента те са вече 
влезли в употреба. Освен това д-р Георгиев успя да съдейства да вземем нова 
апаратура, която подобрява качеството на нашата работа, имаме нов апарат за ЕКГ,  
както и апарати за кръвно налягане. Освен това за този кратък период в който той е 
назначен като управител, това са шест месеца, едно кратко време, той обърна 
внимание и на двора на болницата. Значи той е възобновен, има пейки, подобриха се 
условията на двора и пациентите са доволни и имат време за отдих в този двор, което 
също подобрява тяхното благоразположение. Другото, което искам да кажа е че 
успяхме да закупим и нов служебен автомобил, който беше също от голяма 
необходимост за болницата тъй като предишния вече рухваше и дори беше опасен за 
употреба. На тези неща надявам се да им обърнете внимание тъй като и на нас не ни е 
лесно да работим в тази атмосфера с това напрежение. Между колектива има 
разбирателство, не позволявайте просто този кадърен човек да си тръгне и не знам кой 
смятате, че е по-добър от него, но нашите колеги включително и аз го подкрепяме 
тотално и ако този човек си тръгне си тръгваме и ние, което означава, че болницата 
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затваря. Така, че ако наистина имате гражданска позиция и мислите за обществото ще 
вземете правилното решение и този човек ще остане на поста си, защото единствено 
виждам отдаденост в неговите действия и отговорност като управител на болницата. 
Също пропуснах да кажа, че аз съм на двадесет и пет, това е началото на моята 
кариера, работих в Бургас когато ме потърсиха, че тук търсят колектив, искат да 
сформират колектив за вътрешно отделение, защото болницата беше пред затваряне. 
Няма как многопрофилна болница да работи с едно отделение т.е. тя не е 
многопрофилна, за това аз реших да подкрепя също болницата и си навлякох 
неприятности, които може би също не са ви известни, но бях осъдена и аз като един 
престъпник да платя обезщетение от 2500лв. за това, че не си спазих предизвестието 
към предишния ми работодател. Затова ви моля да видите какви жертви сме 
направили ние и все пак фактите са на лице, че болницата започва да върви напред и 
моля за вашето съдействие да продължаваме да работим и да няма излишно 
напрежение. Благодаря ви много. 
 Динко Цъцаров: Колеги, как предлагате да продължи заседанието, да дам думата 
на управителя д-р Георгиев или съветниците. 
 Димитър Янков: Нека да изслушаме гостите.  
 Динко Цъцаров: Заповядайте. 
 Милка Мишинева: Съвсем кратка ще бъда. Вътрешно отделение беше затворено 
от ноември до януари, искам да ви кажа къде ходеха хората да се лекуват с 
пневмонии, всеки ден до Несебър, до Поморие, до Айтос да им включат една система,  
нашето население е старо, вие го знаете много добре, така че помислете си дами и 
господа съветници. 
 Динко Цъцаров: Заповядайте д-р Георгиев. 
 Д-р Георги Георгиев: Добър ден. И така изглежда края на сагата наближава, 
слава богу, беше започнало да омръзва на всички ни. Ще се помъча да ви обясня с 
думи прости нещата, които се случиха, защото много неща бяха предадени, 
преиначени, изкривени, клеветнически настроени и т.н. Твърде много неща имам да 
ви говоря, защото и доста обвинения са отправени и кои са прави и кои не мисля, че 
вие сами с реализъм ще разбере и ще оцените. Моят избор миналата година не беше 
политически мотивиран, казвам това, защото чувам и обратни мнения. Желанието ми 
да събудя болницата и да я оживя беше чисто и искрено. Въпреки отвратителните 
клевети и пасквили писани в някои SOS Средец и не знам си какво още, аз не ги чета, 
за д-р ликвидатор, аз успях след два месеца и половина мъки да събера медицински 
персонал. Значи там прословутият д-р ликвидатор, който стои пред вас и който 
започна работа на двадесет и трети, всъщност тук бях на двадесет и пети, аз на 
уважаемите съветници съм изпратил документи и заповед на д-р Цанев, който затваря 
отделението на двадесет и втори, преди да съм аз изобщо на работа. И съм изпратил 
копия на всички екземпляри от желанията за напускане на персонала от вътрешно 
отделение, шест сестри и двама лекари, които напуснаха.  Поради тази причина аз не 
обвинявам Цанев, какво ще направи той като няма кой да работи, много ясно, ще 
затвориш отделението, но да кажат, че аз съм го направил някак си, не само че е 
клевета ами то е и подсъдно. След два месеца и половина, аз не мога да преброя колко 
телефонни разговори съм направил, десетки пъти ходихме и с кмета даже до Бургас да 
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търсим доктори на крака, молиш се, няма и няма. Накрая успяхме да отворим 
вътрешно отделение, тогава имаше много силен натиск да отворим COVID отделение. 
Не искам да ви кажа, че благодарение на моята твърдост, аз съм единствената болница 
в областта, която не отвори COVID отделение и не знам дали някой ще оцени това, 
защото аз устоях на натиска и сигурно бихте могли да си представите какво щеше да 
стане с COVID обстановката тука, ако, защото тогава ми звъняха ежечасно от цялата 
област да ми пращат болни, представяте ли си го, по всяко време линейки с COVID. 
Ние първо, че нямахме наистина и персонал, които да ги посрещне, но все пак 
Министъра, д-р Паздеров на РЗИ - отваряй, отваряй, ще те накаже Министъра и аз му 
казвам изпратете Министъра той да го отвори това отделение на мен не ми пука, аз 
съм смел и съм мъж. Но така или иначе вътрешно отделение го отворихме. 
Промените, които исках да направя, които желаех да направя, те всъщност още седят в 
бъдещето, защото всичко не бих могъл да направя за това време. Започнах, вижте 
двора, ремонтирахме тоалетната на детско отделение, предстои ремонта и на 
тоалетната и на втория етаж, картинката не е изобщо приятна. Купих телевизори за 
детско отделение и за лекарския кабинет, медицинска техника за детско и за вътрешно 
отделение с помощта на общината, благодаря й. Купихме и лек автомобил, но за това 
все пак беше нужно желание, защото тези пари така да се каже стояха на рафта и 
предните години, но някой трябва да отиде, да го купи, да го свърши. Кислородните 
бутилки,  Мария го подчерта това нещо, заменихме ги, купихме нови, всичко това е 
облечено във финансови нужди. Тук поне на един, два пъти съм чувал доста 
съветници да гарантират, че много държат тази болница да работи и да съществува. 
Най-простият ми отговор е като държите, какво правите. Вие нямате какво да 
направите, въпреки, че аз след малко в хода на повествованието ще ви предложа да 
направите и нещо друго, не, вие всъщност можете само да дадете пари, по друг начин 
не можете да ни помогнете. И понеже аз съм човек активен, деен, не мога да чакам, а 
изглежда по-удобни са тези дето чакат и нищо не правят, започнах да се чудя какво 
мога да направя да събера пари, толкоз е просто, какво правят циганчетата, ходят да 
събират отпадъци, ние горе-долу станахме такива. Всички ми се оплакваха, че долу в 
подземието на бившия гараж е пълно с легла от седемдесета година. Нищо, държа да 
подчертая, искам да ме разберете, нищо не съм правил без да питам, по мое желание, 
по мое усмотрение и така по някакво, на такова основание. Когато реших, че бихме 
могли да се освободим от тези легла, аз питах моята гл. счетоводителка, това е много 
ясно и аз на нея ще й дам след малко думата или ще ви помоля да й дадем думата, за 
да може тя да внесе все пак, материално-технически аз не съм толкоз силен. Вие не 
забравяйте, че това ми е първия управленчески период в живота и е много лесно 
обяснимо човек да направи някои грешки от незнание, бих го нарекъл грешки на 
растежа. Беше ми казано, че нещата са бракувани по опис, аз наистина изпратих такъв 
опис в общината и всичко това може да се предаде, мисля че даже нямат някаква 
стойност, тя Мима ще ви го каже после. Но поне едно знам и си спомням, че едното 
легло, поради обезценяването с годините струваше 0,59лв. Направих консултации, 
дадоха ми цена 40ст. на килограм, другите бяха 35-37ст. и един хубав ден, те нещата 
не стават така много планирано, изсипа се един голям камион, десетина мургави 
момчета и започнаха да вадят леглата отдолу. Сега аз не мога, нито съм надзирател, 
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нито само това ми е работата, искам да ме разберете, много е лесно човек да има 
претенции и да изисква неща, но истината е, че в тази нашата болница освен мен, аз 
имам още една цяла бройка, един доктор цял към болницата, изключвам докторите 
във вътрешно и детско отделение, аз тях не мога да ги ангажирам с туй да ходят, да 
носят, да броят и да гледат легла и отпадъци. Един доктор който е брат ми и две 
половини бройки, нямам човек който да го натоваря, а за малшанс в туй време жената 
която е домакинка и касиерка беше с COVID, дефакто тя трябваше да обезпечи 
извършването на тези дейности като присъствие, броене и т.н. И първият ден,  
понеделник, нищо не се случваше в смисъл такъв, че леглата си седяха на двора и те 
чак към 16:30ч. са започнали да ги товарят. Втория ден когато продължи офанзивата, 
аз бях, както бях и вчера цял ден в Бургас, здравна каса, РЗИ, плащания, много неща, 
които трябва да се свършат, изобщо не бях в града, и в сряда г-н Цъцаров ми се обади, 
какво правиш, спирай там и така останаха осемнадесетте радиатора долу. Пак като 
човек инициативен почнах да мисля, сега тез неща, тези легла не ги изхвърляме ама аз 
кога ще намеря пак кола, голям контейнер, хора, работници, които да вършат работа и 
отидох, сетих се, че кое е другото, което тежи в една сграда – радиаторите, има и още 
някои неща в операционната, ще дочакам, може би да видим кога, как ще се 
освободим. Отидох пак при главната ми счетоводителка, викам тези радиатори ми 
идва на акъла за тях на кой са, на някой водят ли се, отчетни ли са, трябва ли нещо да 
става, тя ми казва не, на никой, на сградата са. И викам, виж какво тогава дай ги 
махаме, да ги мятат и каквото ще правим, ако ще правим нещо да го правим, няма, 
докога да се размотаваме. Искам само да подчертая, идваха две комисии от 
съветниците, видяха състоянието на парното, това е немислимо, то е разруха, не може 
никой да го съживи, от петнадесет години не е работило, задръстено е, така че 
евентуална мисъл, ама някой след теб може да дойде да го поднови, абсурд, няма как 
да стане, те и за това са го спрели. Та сега, разбирам, разбирам, в цялото си изложение 
аз ви казах, че съм честен и няма да скрия нищо, в цялото си изложение ще ви кажа, че 
има две точки по които бих могъл да бъда укоряван. Едното е за тези радиатори, 
наистина, сега по този прословут закон за който аз се хващам, защото той ми е 
спасителната сламка, чл.105 казва, дълготрайни материални активи над 10х.лв. ДМА 
за тези които не знаят и не са длъжни да знаят, са неща, които струват над 700лв. Аз 
ДМА имам само анестезиологичната ми количка за анестезиолога в хирургична 
операционна, която е 17х.лв. там е таксувана и която си стои на място, не е пипната 
слава богу. Едното легло, което на нас ни се води за 59ст., ако едно легло, не съм ги 
теглил тежи 20-25кг. по 40ст. аз вземам 8-10лв. за 59ст., тези пари са в болницата. А, 
искам още нещо, защото имаше там корупция-морупция, заклевам се в живота на 
децата си, нито един лев, нито една стотинка не съм взел по някакъв начин какъвто и 
да е, никакъв. Горе-долу значи това е едното, че може би, може би трябваше, искам да 
ме разберете, на мен нищо не ми пречи, на най-работното момиче Живка Вечкова да и 
кажа, Живке напиши една докладна до съвета да изпратят една комисия да огледаме  
тез неща, просто не съм знаел пък и не бях посъветван в интерес на истината. Туй  
изобщо е огромното ми съжаление, защото всички тези каши сега, тези чудесии са 
породени от туй. Другите претенции бяха за заплати, за не знам си какво. Сега, искам 
първо да ви кажа, в прерогативите ми на управител са моите права да определям 
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финансовите параметри и неща стига да мога да ги плащам. Значи искам също да ви 
кажа, че нито едно мое действие не е направено самоцелно, самоволно и без връзка с 
предшестващи действия. Не забравяйте, че основата, на която аз стъпвам тя е постлана 
от предните управители. Значи предния управител д-р Цанев, ще вляза малко в 
пикантерия, няма начин, за да мога да ви обясня, защото иначе няма да можете да 
разберете за какво става въпрос е дал тарифа 10лв. на час на платено дежурство, това е 
тарифа за докторите, които са на граждански договор, мисля че бяха четирима. 
Изхождайки от тази позиция, като погледнете реално нещата, значи става въпрос за 
брат ми, защото той много им вади очите на някои, не мога да разбера защо. Като 
започнете брат ми като доктор искам да разберете той трябва да направи целия си 
график с дежурства, значи месеца има най-малко 160ч. - 20 дена, ако 21-22 дена значи 
минава 170ч., поради тази проста логика, че тези доктори които са на граждански 
договори и нямат нищо общо с болницата дефакто им даваме 10лв. на час. Добре, 
хайде да сметнем, брат ми щом най малко 160ч. трябва да работи, за да си изпълни 
нормата  по десет колко се пада, нали чисто и просто ясно е, нищо няма което да е 
нещо несъразмерно и веднага на д-р Георги Георгиев и на д-р Джермова аз им 
направих заплатата 800лв., защото те са на половин бройка. И поради тази ситуация 
тука пак из това кръжаха разни глупости, че ние сме източвали болницата, че като съм 
дошъл болницата имала 100х.лв. пък той вземал и аз на него дежурства си даваме, туй 
са абсолютни тъпотии, Мима е тука и ще ви каже. Аз като дойдох имахме 15х.лв., ако 
тя сега ви каже колко имаме в момента, тя си е нейна работа, не мога да я насиля. 
Много ясно, че Милчо ще има много дежурства, защото той с тези дежурства, нали те  
някои хора, които би трябвало да ги разбират нещата, но явно нямат тоз потенциал, не 
могат да разберат, че той тези дежурства те не са платени, а пък то си е написано 
платени или графични дежурства, той трябва да ги даде, за да си изпълни графика. И 
за да изпълни графика и за да успокоя финансите на болницата аз направих така, че 
докторите, които доведох, а пък аз доведох доктори и в детско и във вътрешно, давам 
им да дават графични дежурства, за да разтоварят моя бюджета, за да не ги плащам аз. 
Някои хора се сърдят сега заради дежурства, ами аз нямам сметка да ви давам за 
дежурства пари, аз имам сметка да икономисвам и затуй им давам дежурства 
графични, за да икономисам, никой не е правил това нещо в смисъл да икономисва. И 
защо съм направил брат ми заместник, ами много ми е интересно, ако не бях аз ами 
беше някой друг, другия кой ще направите вие за заместници при положение, говоря 
ви истини, те са груби малко, обаче са такива, при положение, изключвам себе си 
защото аз така или иначе туй ми е работата, освен мен единствения доктор който идва 
всеки ден на работа в болницата е брат ми, всеки ден в Медицинския център. Този 
месец има десет нощни и девет дневни дежурства, ги има тези дежурства, а другите 
доктори за съжаление казвам го най-откровено, нито един доктор няма който да 
работи повече от два дена в седмицата, два дена в седмицата. Кой според вас трябва да 
направя за заместник, как ще ме замества тоз който идва два дни в седмицата който 
ще да е той, това са просто смешни неща. Може би, сага ще ви прочета нещо, защото 
тука единият аспект беше за конфликт на интереси, аз имам конфликт на интереси, 
защото сме работили двамата, той човека работи тука от 1986г., аз 1987г. се махнах и 
отидох във Варна, аз съм дошъл тука преди седем месеца. Вчера ми изпрати мой 
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адвокат от София: по въпроса за конфликта на интереси с д-р Милчо Георгиев в 
качеството му на щатен лекар специалист в МБАЛ Средец, ЗПКОНПИ и 
Министерството на здравеопазването са категорични, че конфликт на интереси не е 
налице когато назначението предшества избора на нов управител, а в случая д-р 
Милчо Георгиев работи в МБАЛ повече от 20г. и т.н., а д-р Георги Георгиев е избран 
за управител преди седем месеца с честно спечелен конкурс между трима кандидати. 
В случай, че за някого от принципала на МБАЛ Средец, община Средец е имало 
съмнение за възможен конфликт на интереси, това е следвало да бъде поставено като 
въпрос на самия конкурс и избор на нов управител в лицето на д-р Георги Георгиев да 
не бъде допускан. Но както мисля, че разбрахте тука нямаме конфликт на интереси 
поради простата причина, че не аз след моето назначение съм го назначил него на 
работа, значи тогава имаме конфликт на интереси, ако аз съм шеф и го извикам него 
да дойде на работа, но той си работи много преди мен, това не конфликт на интереси. 
Колкото за назначението на Милчо Георгиев като заместник управител също е било 
единственото възможно решение пред брат му в предвид обстоятелството, че Милчо е 
единствения лекар, който всеки ден е на разположение на място. Из между останалите 
специалисти на щат в МБАЛ Средец няма по-подходящ за заместник. В случай, че е 
налице противоречие с нормите на ЗПКОНПИ нека да бъде избран друг заместник 
управител. Аз съм съгласен, още утре го сменям, само че уважаеми съветници искам 
да ми предложите кой да бъде, като ви казах, че никой друг не работи повече от два 
дена на седмица. И да не после, вие да си присвоите правото да ме атакувате, че 
виждаш ли, че ти даваш пари на някой, който идва два дена на седмицата, а пък ти му 
даваш пари да замества сякаш те замества всеки ден, вие го избирайте аз нямам нищо 
против. Другото, за сключения граждански договор от мене със себе си за изпълнение 
на редовно дежурство към болницата. Сега искам да обясня, когато дойдох в 
болницата, когато беше затворено вътрешно отделение, когато всички се опъваха от 
COVID и нямаше хора които да дават дежурства, аз бях принуден да подпиша 
договор. Само вижте хората какво тълкование му дават, договорът му за дежурства 
към лечебното отделение е сключен в качеството му на лекар специалист за попълване 
на графика на дежурства към лечебното заведение заради недостига на специалисти в 
рамките на града. Предвид това, че освен ръководител д-р Георгиев е лекар и 
решението за сключване на такъв договор е взето в обществен интерес и там в 
ЗПКОНПИ където пише за частен интерес, аз нямам частен интерес, аз защитавам 
обществен интерес на всички тези хора. Искам да го разберете много правилно и не се 
подавайте на манипулация. Значи разберете колко е просто, аз не съм сключил 
договор със себе си като управител на болницата, защото като управител на болницата 
в моят договор за управление пише, че имам право на 300% надценка над брутната 
заплата. Ако както ви казах, че 10лв. е на час на докторите на граждански договори по 
300% трябва да вземам поне 30лв., а пък аз вземам 15лв., защото 15лв. се падат на 
докторите от болницата, които дават дежурства, евентуално някое платено дежурство. 
При тях нормата е пак 10лв. както на всички други, обаче като извънреден труд,  
защото те са работници в тази болница, не са и на граждански договор на тях им се 
начисляват 150% отгоре и стават 15лв. и аз вземам 15лв. Аз никого не съм ощетил с 
моята работа, с моята длъжност, дали Иван или Драган ги взема тези пари те са си 
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толкоз, нищо не съм направил повече и аз съм сключил договор със себе си като 
лекар, а не като управител. Ами откъде накъде, защо аз мога да давам дежурства и да 
плащам пари на д-р Желязкова, на д-р Дерменджиева, на д-р Христова, Дичева, защо 
мога да сключвам договор с тях, те не са към болницата, пък не мога да сключа 
договор със себе си, не като с управител, а като с лекар. Мисля, че ги разбрахте 
нещата. Сега вече не знам, искам да ви кажа, сигурно има още въпроси, прекалено 
много голяма и дълга е темата и сигурно ще ви омръзна. Искам да ви кажа, че с 
усилията които положих да намеря хора, аз докарах едни много добри специалисти 
тука. Тези хора както ги виждате са наредени там, те не са наредени защото не са ме 
виждали, а са наредени там, за да ме подкрепят. Това момиче, което говори преди мен, 
която я направих главна сестра, за която съм сигурен, че след време някой следващ 
главен лекар ще ми благодари на мен, че съм я намерил, защото аз я намерих и я 
назначих и я докарах, и ще кажете браво на този човек, туй страшно кадърно, страшно 
умно, страшно работно момиче, просто много съм доволен от хората. Даже един 
много, много високо уважаван доктор от мен д-р Станков ми каза, докторе браво 
имаш много добър усет за кадрите, за качествените хора. С някои хора се разделих, 
защото бяха на възраст, защото на някои им беше омръзнало, други си създават 
някакви вече в работата, разбирате че се създават едни отношения, които явно са по-
трудни за възприемане. Искам да завърша с тези думи, а пък после ако трябва да 
отговаря на някакви въпроси ще ви отговоря. Не смятам, че някои на вид укорими 
факти трябва да развалят живота и перспективите пред болницата, която сега е в 
цветущо здраве, пълни отделения и сплотен колектив. Вярвам във вашия здрав разум 
и заявеното ви многократно желание за работеща болница и се надявам да гласувате 
за бъдещето на здравеопазването в града. Не е важно какво ще се случи с мен, 
въпросът е болницата да работи, а вие не забравяйте, че това тука са заявления за 
напускане и те са актуални. Ако искате да работи болницата знаете какво трябва да 
гласувате според мен. 
 Динко Цъцаров: Колеги. …Ако няма други желаещи от гостите на сесията давам 
ви думата за изказвания по темата. Г-н Янков. 
 Димитър Янков: Г-н председател, понеже вие сте и председател на комисията, а 
тука присъстват и другите членове от комисията, тя беше петчленна доколкото си 
спомням, и адв. Камбурова видях, предполагах, че някой от вас ще вземе думата, но 
както и да е вече съм станал, ще се изправя да кажа няколко думи. Дано се чува, 
защото общо взето малко слабо се чуваше, ако не се чува предупредете. Уважаеми 
медици, доктори и граждани, аз се радвам на такова присъствие в залата, много рядко 
сесия на Общински съвет предизвиква такъв обществен интерес. И предвид факта, че 
действително здравеопазването в Средец е много важна тема се радвам, че има хора, 
които са ангажирани с темата и това, макар че преобладаващо тука, виждам сигурно 
са от болницата представители, но виждам и не само от МБАЛ Средец и други. Да 
кажа няколко думи, първо, ще се върна малко назад във времето 2009г.. Уважаеми 
съграждани, лекари и колеги съветници, г-н кмете, 2009г. поради една национална 
тенденция, говоря не местна, национална, имаше предложение и прието като 
нормативна постановка да се закриват общинските болници по места. Това не се случи 
в Средец. МБАЛ Средец 2012г. не беше закрита, благодарение, ще изброя тука колеги, 
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които бяха тогава в този мандат, колегата Петьо Колеолов, колегата Георги Вълчев, 
колегата Германов, аз, на г-н Чолаков баща му, покойния Георги Георгиев и ред други 
колеги от различни политически сили спасиха Грудовската болница, и г-н 
председателя Цъцаров извинявам се, значи пет човека сме от тук присъстващите. 
Нямаше да я има дами и господа. Г-жо Джермова, вие него мандат не бяхте общински 
съветник, но знаете най-малкото и можете да потвърдите, че това е факт. Девет години 
благодарение на усилията на общинските съветници от трети пореден мандат и на 
общинското ръководство, МБАЛ Средец е поддържан на ниво да не фалира. Защото 
без общинските субсидии гласувани от общинските съветници, без изпълнение на тези 
решения за даване на субсидия от страна на общинското ръководство, МБАЛ Средец 
нямаше да се задържи на повърхността, също и без държавните субсидии, които дава 
държавата за местното здравеопазване, поне от няколко години назад. В този контекст 
на думи трябва да ви кажа на всички вас, че ние общинските съветници и тук 
присъстващите и от предните мандати, за нас, и г-н кмета Жабов, защото те 
проблемите тръгнаха горе-долу 2012г. в самото начало на неговия мандат. Ние сме 
заангажирани с това да спасим Грудовската болница и в момента това което не ми 
харесва е нещо друго, че хора които са яли хляба през тези години, така да се каже 
фигуративно от тази болница, в един момент се изправят пред общинския съвет и пред 
общинското ръководство едва ли не да извиват ръцете ни  подавайки молби за 
напускане. Доколкото си спомням преди година време, по-малко преди 9-10 месеца за 
предишния управител д-р Ивайло Цанев имаше подписка от над 30 човека, вероятно 
за него тогава са се подписали и хора, които сега са тука в залата и са се подписали и 
за настоящия управител. Общински съвет – Средец тогава свърши работата, която 
трябваше да свърши по закон, тя трябваше да избере нов управител. Беше избран д-р 
Георги Христов Георгиев. Аз Димитър Янков, гласувах за него, макар че бях на 
различно мнение в комисията, която се проведе по избора, поне на една от двете 
комисии, но гласувах просто да се даде шанс на този нов управител макар и без 
управленски опит. Но МБАЛ Средец не е място където някой да се учи на 
управленство. И нещо друго ще кажа, ние сме склонни да подминем дребни неща, но 
тука и в становището на адв. Камбурова, ясно и категорично се посочи нещата, които 
са си чиста проба закононарушение, уважаеми лекари и съграждани, и които ние 
нямаме право да подминем дори някой да иска да ни извива ръцете. И ще кажа нещо 
друго, МБАЛ Средец не е до тези 5х.лв. издръжката му, дето са взети пари за 
отпадъци. Друг е въпроса, че ако поне някой  беше присъствал да тегли, може би щяха 
да са и петнадесет, фантазираме естествено, не можем да кажем колко са, защото 
никой не е бил на претеглянето, никой не е правил описи и т.н. Но не е въпросът нито 
до пет, нито до десет, нито до двадесет хиляди лева от тези неща предадени на 
отпадъци, парите са твърде дребни. МБАЛ Средец за нейната издръжка за 2020г. 
държавно субсидиране плюс общинска субсидия са дадени над 200х.лв., г-н Цъцаров, 
230 ми е в главата, къде са сумите, нека да не са 230, нека да бъркам с някакви хиляди, 
къде са 5х. и да се посочва това нещо, просто е несериозно при положение, че чисто и 
просто работата не е свършена така както трябва да се свърши. Що се отнася до 
конфликта на интереси, не ми се ще тука да превръщаме, след което г-н Георгиев едва 
ли не ще иска да стане и да се защити, той ясно каза по отношение на това, нямало кой 
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да сложи освен брат си за заместник. И това въобще не е истина, това не е истина, 
защото има двама завеждащи отделения, шефа на детско отделение д-р Станков, който 
между другото въпреки, че се вдигат заплатите на други лекари е оставен на най-
ниско ниво на заплащане миналата година. В последствие му е увеличено и то колко е 
увеличено след като ние взехме да задаваме въпроси. Той е възможния който е за 
заместник и той е изпълнявал длъжността заместник при предния управител, можеше 
да се изпълнява и от другия завеждащ отделение вътрешни болести. И забележете, 
няма практика да се назначава постоянно заместващ, няма такова нещо. Решил 
управителя да го няма ден, два, три, заместници се слагат изрично и не постоянно, а за 
всеки конкретен частен случай и то за повече от десет дни когато отсъства управителя, 
за всеки частен конкретен случай. За гражданските ви договори какво да говорим, те 
са ясни фактите, сам го каза д-р Георги Христов Георгиев, че той получава три пъти от 
брутната работна заплата в МБАЛ Средец, което значи, че ако го сметнем в 
абсолютни размери г-н д-р Георги Георгиев получава по-висока заплата от кмета на 
община Средец, което не считам да е редно, но това не е пък и оправдание, ние сме го 
гласували. Нека да е така, лекарите са ценни специалисти, това не е оправдание той да 
дава възмезден труд още повече възмезден значи платен допълнително. Още повече 
това му е забранено и в договора му за управление, няма такава практика уважаеми 
медици и съграждани. За договорите с брат му заварени или не това си е фактически 
конфликт, кой какви мнения ще даде това си е факт, който освен че е факт продължава 
във времето и е задълбочен с тази заповед по заместване. Имайте предвид никой не се 
занимаваше с проблема до момента в който на 17.03. не се случи нещо на което е 
свидетел г-н Цъцаров, той спира процеса, алармира и после почваме да задаваме 
въпроси и лъсват едно през друго не е едно и две неща. Аз апелирам към всички вас, 
вярвайте в колективната мъдрост на Общински съвет – Средец независимо какво ще е 
решението му. Призовавам всички да си останат на работните места, бъдете 
благодарни на общинското ръководство целокупно – кмет, Общински съвет, гл. 
счетоводител и т.н. за това че толкова години сте имали шанса да работите, а не да се 
изправите тука, това може да е лична драма на г-н Георги Христов Георгиев, всеки е 
имал такива драми, всеки управленец в т.ч. и аз. Но ние гледаме на първо място не 
персоната, а цялото, цялото, важното за нас е оцеляването на МБАЛ Средец. И когато 
говорим за неоткрито COVID отделение ще ви кажа, че пак общински съветници, аз 
бях в тази група, няма да посоча останалите, отидохме при   д-р Паздеров шефа на 
РЗИ и му заявихме, напуснаха лекари поради тази причина настояваме и с декларации 
и с други, тия документи и т.н. беше решено. Обаждаха се и председател после и кмет 
и т.н. да не се отваря COVID отделение, за да може да се отвори вътрешно отделение, 
благодарение на наша намеса се отвори вътрешно отделение. Не изключвам усилията 
и на  д-р Георги Георгиев управителя да намери лекари, които да заместят тези които 
са си напуснали, забележете тези напуснали лекари не напуснаха, защото идва нов 
управител, те напуснаха заради COVID отделението, това са фактите. И така, че 
благодарение на съвместните усилия, все пак д-р Георгиев все нещо трябва да е 
свършил за тези осем месеца, нали, все нещо позитивно за което е получавал и 
заплати, не е лошо, няма лошо. Ако не бяха се случили тези събития, които се случиха 
той щеше вероятно и читаво да си гледаше нещата да си изкара мандата. Ние за да 
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стигнем до тези крайни мерки имаме основателна причина и това не е някаква 
приумица на който и да е било от нас. Благодаря ви. 
 Динко Цъцаров: И аз благодаря. Колеги, има ли други желаещи да вземат 
думата. От другите политически групи. Да добавя само в допълнение на това, което 
каза г-н Янков, че Общинския съвет прие декларация, която изпрати до Министъра на 
здравеопазването в подкрепа на това да не бъде разкривано отделение за COVID в 
Средец. И грубо мога да ви кажа, че поне последните три мандата, които аз си 
спомням са дадени не по малко от 500х.лв. общо на двете лечебни заведения в града  
всяка година. Имаше една година, ако се сещате г-н Янков 100-120х.лв. беше 
субсидията от общинския съвет. 
 Димитър Янков: Да сещам се. 
 Динко Цъцаров: Не чух нищо от д-р Георги Георгиев относно становищата на 
адв. Камбурова, която за две от точките, които прочетох се произнася като за  
незаконосъобразни действия. Вие казвате така реших, така направих, нямаше кой да 
дава дежурства, окей съгласен съм, но нямате право да си начислявате допълнително 
заплащане, според договора ви за управление, напомням. Също Закона за 
противодействие на корупцията може и да има някакви несъвършенства, но той ясно 
казва какви точно са взаимоотношенията в  едно търговско дружество, нали така г-жо 
Камбурова. Така, че уважаеми колеги ние след като знаем всичките тези факти, които 
ви прочетох, ние трябва да вземем решение, което е законосъобразно. Тук не става 
въпрос дали се харесваме или не, аз лично съм с много добри впечатления от д-р 
Георгиев, но утре нашите решения отиват на контрол пред областен управител и 
прокуратура, така че всичко, което каза колегата аз го подкрепям. Пак призовавам и 
останалите съветници да вземат думата или въпроси, ако имате някакви, ако не ще дам 
думата и на главния счетоводител, ако не възразявате. Колеги. Добре, заповядайте. 
 Мима Куршумова: Аз във връзка с това, което каза д-р Георги Георгиев, 
активите, които са бракувани наистина са бракувани, отписани са, имат си 
инвентаризационни описи, имат си заповеди за ликвидация и единствено което е нали, 
че нямаше комисия която да присъства на 15.03. поради това, че просто бяха и двете 
колежки в болнични. Но активите както *** легла и всичко останало, значи леглата са 
от 50г., радиаторите също са на тази възраст така да се каже и от 15г. те не са 
действащи, говоря за парното дори и ремонт не може да се направи. Затова парното 
стопанство, то така се водеше преди 15г., защото трябваше или пълен ремонт иначе 
частично не може, всичко е ръждясало, всичко е вътре затлачено. Те не се водят като 
отделен актив, водят се в цялата стойност на сградата, сградата като дълготраен актив 
вместо 1970г. е заприходена 2000г. В момента цялата 5 етажна сграда, защото долу 
също има един етаж се води на стойност балансова 5х.лв., а всички останали активи до 
един са с нула балансова стойност. 
 Динко Цъцаров: Ами да ги продадем всичките тогава, по тази логика малко така 
излиза. 
 Мима Куршумова: Не, за това ги водим, защото дори и да е с изхабен актив, 
дори и петдесет годишен, когато може да се ползва от него може да се извлече може 
би малка икономическа изгода. Това което е необходимо и това което не е 
необходимо, което не става за нищо както се казва, според мен е редно да се махне, да 
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се освежат сградите. Може би сте влизали в мазата и в гаража където бяха тези 
активи, там тези легла си бяха 16г., които аз съм ги виждала, седят долу и не са 
пипани въобще. Но и както казах дали 14т., аз даже се учудих, че сто легла могат да 
излязат 14т., поинтересувала съм се, едно легло тежи 27кг., може и вие да се 
поинтересувате, защото то може и да се претегли. Болницата не е имала никога повече 
толкова много легла, не повече от стотина легла са дадени наред с легла, носилки, а 
носилката какъв тонаж е, много добре знаете какви малки железца има на носилката 
или пък на инвалидната количка, то друго не е дадено за скрап. Нека да не се говорят 
такива тежки думи за корупция където дали са 14т., дали са 5х.лв. или са 15х.лв., аз 
даже и се учудих. 
 Динко Цъцаров: Само, че и д-р Георгиев си позволи да коментира думи, които е 
чел някъде си или някъде се е говорило. В Общински съвет – Средец такива думи не 
са се говорили, значи единствено ви изложих фактите. А по отношение на 
количеството, което е предадено за скрап, да, там има някои неща, липсата на 
комисия, което предполага някакви съмнения, но общо взето ние това го отдаваме на 
липсата на опит на управителя, не го укоряваме толкова, вие акцентирате основно на 
това. Но там проблема е с радиаторите, които не са бракувани, да, за останалото 
имущество вие сте ни изпратили протоколи за бракуване, има ги, така че нямаме тези 
претенции. Има две от точките в които има извършени закононарушения, това не е 
една от тях поне според  мен. 
 Мима Куршумова: Понеже д-р Георгиев спомена и аз затова. 

Динко Цъцаров: Ако някой някъде, нещо е казал, тука не са се говорили неща за 
крадене или  други подобни. Да, разбрахме го доктора, искал е да направи нещо 
добро, не е знаел, че трябва да поиска разрешение от Общинския съвет, това лично за 
мен не е големия проблем. За мен по-голям проблем са договорите за които доктора е 
получавал тези доста хубави суми с които реално се ощетява лечебното заведение. Но 
това не го казвам на вас, това го казвам на колегите, те го знаят всъщност всички 
останали. 

Мима Куршумова: Може ли да кажа. Значи като говорим за щета дали ще е д-р 
Георгиев или ще друг лекар или трети лекар, го казвам аз, няма щета. Даже напротив, 
ако е друг лекар, разхода за този час е много по-висок, защото когато е лекар който не 
прехвърля максималния осигурителен праг тогава има и осигуровки, а вие знаете, че 
едни осигуровки са 20% плюс заплатата каквато и да е. 

Динко Цъцаров: Добре. Свършихте ли. 
Мима Куршумова: Ами за сега да, ако има други въпроси бих ви отговорила. 
Динко Цъцаров: Аз също съм си направил труда да сметна сумите, които са 

плащани преди и сега, да, те долу горе съвпадат, не е ощетена болницата като фонд. 
Коментираме, че е извършено действие, което не влиза в договора за управление 
който е подписал д-р Георги Георгиев и са начислявани суми неправомерно, това е. 
Заповядайте колеги. 

Д-р Георги Георгиев: Искам да взема думата. 
Динко Цъцаров: Добре, ще ви помоля да бъдете по кратък, за да може и другите  

да се включат. 
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Д-р Георги Георгиев: Аз ще съм много кратък. Първо, искам да поздравя г-н 
Янков с дар словото му, което надявам се, че всички оценяват и възможността да 
инсинуира и да втълпява някои неприятни мисли, относно  хора, които съответно са 
му неприятни. Относно за тези там нарушения или не знам си какво, не мога да 
разбера, хайде да ми обясните как и въз основа на каква заповед и правомощия в 
договора за управление на който и ще да е главен лекар, не на мен, на управител, кое 
му дава на него основание да сключи граждански договори с докторите, които ви ги 
изброих четиримата преди това. Значи той има право да сключва договори въз основа 
на какво с тези хора, които са необходими, за да попълнят графика. И преди малко 
щях да предложа на господа съветниците някои медицински възможности, когато брат 
ми, който е основен стълб на здравеопазването в Грудово, това го казвам с най-ясното 
си съзнание, единствения човек който работи всеки ден в Медицинския център и 
единствения човек, който е на цяла бройка в болницата и който дава половината 
дежурства. Когато туй момче, той вече не е момче, когато излезе в отпуск юли месец, 
а, ще ви поканя господа съветници да дойдете да давате дежурства, тогава ще видите 
за какво става въпрос. Вие не можете да си направите преценката, вие не познавате 
същността на нещата, много е лесно отстрани да търсиш кусури. Ами аз ви обясних, 
сключил съм договор със себе си като доктор, а не като управител, точно такива 
договори имам с другите, които са от гражданската квота, с гражданските договори. 
Коя точка в моя договор за управление ми дава правото да сключвам с тях договори, а 
пък аз с тях не съм сключвал договори, защото те ги имаха от д-р Цанев или от д-р 
Комнев, никой не е задавал въпроса на д-р Комнев лека му пръст как с едно 
дежурство, за едно дежурство взе 780лв. когато заплатата беше 600лв., е как си ги е 
платил ако не е имал договор със себе си. Аз не мога да го разбера това нещо, а пък 
той притежава същия договор за управление, защото този договор не е опресняван 
според юристконсултката поне от 10-15г., не е въпросът само да говорим. Значи 
КОНПИ, не ме е страх от КОНПИ, аз съм се допитал, нека да дойдат, нямат основание 
когато, обясних ви, имаш нарушение на интересите когато аз съм управител и назнача 
брат си, тогава да, но когато той е назначен преди мен и аз съм спечелил конкурс, не 
съм назначен от някъде, няма нарушение на интереси. 

Динко Цъцаров: Г-жо Камбурова, ще ви помоля да дадете разяснение на 
съветниците и на тук присъстващите дами и господа от юридическа гледна точка как 
стоят нещата с конфликта на интереси и с договорите.  

Адв. Ирина Камбурова: Аз съм дала становището в отговора както предния път и 
съм ви казала в тези свои становища, че по принцип управлението на едно публично 
предприятие каквото е болничното заведение в град Средец МБАЛ-Средец е устроено 
в Закона за публичните предприятия където е разписано по какъв начин се избира 
неговото ръководство и респективно какви са правомощията на органа на който се 
възлага управлението. Управлението на едно такова заведение става след избор на 
изпълнителен директор, респективно управител като принципала сключва с него 
договор, с който договор урежда всички негови права и задължения,  включително 
това той да осъществява практиката си в конкретните случаи като лекар. Има 
възможност принципала да му даде нали правото той да работи и да получава 
всякакъв вид възнаграждения, но това може да стане с решението на принципала 
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включително да подпише и договор със самия себе си, ако това беше заложено в 
неговия договор за управление няма пречка. Освен четейки закона нали, на който аз 
съм базирала моите становища, с оглед на комисията която беше сформирана и по 
повода по който сте се допитвали до мен, си позволих да направя справка и за други 
болнични заведения, които са със същия статут т.е. като МБАЛ примерно в Поморие, 
в Айтос и мога да кажа, че в договорите за управление които не са тайна, те са 
публични, публикувани в Търговския регистър изрично е записано какви 
допълнителни възнаграждения могат да получават управителите, така че това е моето 
становище. Извън договореното с вас няма как доктора сам да вземе решение да го 
получава освен, ако не го е поискал отново допълнително от вас и вие да му го дадете 
нали. Възможно е първоначалния... 

Динко Цъцаров: Евентуално с промяна на договора за управление.  
Адв. Ирина Камбурова: Точно така, да. При необходимостта, която е визирана от 

доктора нали, че е била на лице такава хипотеза той да влиза като лекар да работи, 
нямало е пречка той да се обърне към Общинския съвет и този договор да бъде 
изменен от Общински съвет с анекс като се гласува конкретно заплащане на 
възнаграждение, респективно възможност да полага възмездно, да бъде лекар по 
специалността която упражнява или каквото е необходимо. 

Динко Цъцаров: Само две думи да кажете и за конфликта на интереси. 
Адв. Ирина Камбурова: По закона за конфликт на интереси, аз го коментирах и с 

вас, действително хипотезата изглежда нелепа, това че ти заварваш едно лице, което 
работи на едно място и практически излиза така, че трябва да се направи избор или аз 
или ти нали в конкретния случай. Но в конкретния случай аз съм ви посочила точната 
разпоредба и тълкуването на закона, какво казва и кога е налице конфликт на 
интереси. Считам, че в конкретния случай е налице конфликт на интереси, защото не е 
факта че е заварен д-р Милчо Георгиев там, защото е налице нарушение на принципа 
на безпристрастност и частният интерес така е записано в закона. А частен интерес 
казва закона е всяко действие на лицето заемащо публична длъжност, което би довело 
до незаконна облага за него или до свързаните с него лица и няма да чета другите 
неща, мисля, че това е достатъчно. 

Динко Цъцаров: Г-н Чолаков – председател на комисията по законност към 
Общинския съвет. 

Даниел Чолаков: Аз искам да се присъединя към становището на г-жа Камбурова 
относно сключването на договор сам със себе си. За мен тя много правилно го изрази 
нейното становище предвид Закона за публичните предприятия, там абсолютно е 
предписан чл.38 от Закона за задълженията и договорите, които искат изричното 
съгласие на принципала за сключване на договор сам със себе си. Така че за мен 
нейното становище е правилно и законосъобразно. 

Динко Цъцаров: Колеги. Заповядайте. 
Димитър Янков: Към главния счетоводител. Г-жо Куршумова, неоспоримо е 

следното нещо, между другото ще ви го кажа като лично мое мнение, вашата 
счетоводна документация, няма да използвам грубо крайно сравнение, но ще кажа 
меко казано не е на ниво, меко казано. Но що се отнася до някои твърдения предвид 
дадените документи, не можете да отречете следното нещо, нямало е комисия, която 
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да направи точен опис на това което ще се изнесе, нямало е комисия, която да 
присъства на претеглянето, това са фактите, ние не знаем значи какво е изнесено и 
претеглено, дали това нещо ще е 14т., 24т., 18, 35. Третото нещо, не ни представихте 
договорите за дарения, които са много важни, не може да се дава имущество от 
дарения *** договори при положение без да се спази волята на дарителя. Най-малко, 
ако не става трябва да се върне на дарителя и ред други неща. Това г-н председателя 
каза, че според него е по-малко укоримо, за мен не е малко укоримо, не е малко 
укоримо. Имало ли и комисия. 

Мима Куршумова: Комисия няма. Така, комисията какво общо има с първичните 
счетоводни документи за счетоводство. 

Димитър Янков: Една голяма част не бяха подписани. Да спрем, говорили сме 
по темата. 

 Мима Куршумова: Това е ваше становище, но всичко си е подписано, всичко си 
е направено. 

Димитър Янков: Имаше ли някой на претеглянето. 
Мима Куршумова: Нямаше, аз не го отричам. Вие говорите съвсем различни 

неща за цялото счетоводство. 
Димитър Янков: Говоря точни неща, вие се опитвате да ги извъртите нещата по 

различен начин, фактите са неоспорими г-жо Куршумова, това имущество в т.ч. и 
даренията е изнесено без да са протоколира какво се изнася. 

Мима Куршумова: Не ви ли донесоха какви са даренията. 
Димитър Янков: Протокол при който какво се товари и какво се тегли. 
Динко Цъцаров: Г-н Вълчев, заповядайте. 
Георги Вълчев: Уважаеми дами и господа гости и присъстващи, уважаема 

общинска администрация, уважаеми г-н председател на Общинския съвет, колеги, г-н 
кмете, виждате как се развива този разговор. Не бива да се влиза в какъвто и да е спор 
тук. И ще помоля това което каза г-н Янков, да повярвате че Общинския съвет е 
достатъчно добронамерен да вземе решение и да повярвате в неговата мъдрост, 
защото каквото и да е това решение, то ще е продиктувано единствено и само от факта 
да е добре за това общество тука и за болницата. Няма да се връщам към тези думи 
които говорихме. Надали в тази зала има човек, който да е безгрешен, всички сме 
грешили и аз в т.ч. и то доста, признавам си. Обикновено когато има грешки те са 
различни видове, има грешки направени от глупост, неразбиране, има преднамерени 
грешки, когато има грешки има и прошка казват мъдрите българи. Само че 
забележете, за да има прошка първо трябва да видим какво е в човека който е сгрешил. 
Нещо като покаяние, нещо като - сгреших, извинявайте, макар че тука не говорим за 
грешки, тука говорим за закононарушения. Въпреки всичко, вие забелязахте ли в тази 
зала изказванията на г-н д-р Георгиев – управителя, видяхте ли в негово лице човек, 
който е разбрал, че има грешки, той обвини всички други освен себе си. Той започна с 
медии местни, започна с това, че не са му казвали неговите колеги какво да правят, че 
са го подвеждали, съветниците били виновни, мога да ви изреждам още доста неща,  
грубият език. Забелязахте ли как завърши преди малко. Тука пред мен стоят една 
купчина молби, внимавайте какво ще правите, така ли би постъпил един разумен 
ръководител според вас. Разумно ли е въобще той да използва вас като щит. Аз ви 
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моля още веднъж, ако има някой да се изкаже и предлагам петнадесет минути после 
почивка. И Общинския съвет да се събере и вземе окончателно решение. Благодаря ви. 

Динко Цъцаров: Благодаря Ви г-н Вълчев. Изпреварихте ме и моето 
предложение щеше да е такова. Колеги, заповядайте. Има ли други. Първо се обръщам 
към гостите, ако някои желаят да вземат думата. Колеги. Нямате желание. Добре, 
заповядайте.  

Величка Тодорова: Ще започна така с последните думи на господина, той каза че 
за грешките има прошка. Дайте да направите така, да видите какво може да се оправи 
ние да не останем без болница, просто това. Виждам за какво става въпрос, както той 
има грешка, така и вие имате грешка и  някой друг път ако ми дадете думата когато 
съм тука на съветниците ще кажа грешките, които намираме ние. Ние се събираме, аз 
съм Величка Тодорова и съм председател на пенсионерския клуб… 

Янко Германов: Не бе кажете ги сега. 
Величка Тодорова: Не, сега в момента тези грешки, които аз намирам в 

съветниците са съвсем други, не е с тази тема. Тази тема за мен е така, за грешките 
има прошка, трябва да се намери начин да се разберете, но ние без болница да не 
оставаме. Вратите на болницата и къщите на тези лекари са отворени винаги, 
дванадесет, един, два, три, четири няма значение, как ние ще останем без лекари, как 
ще останем без болница. Ние сме идвали, казвам ние от името на всички, но когато 
тука се е водило винаги спор за болницата, как искаше да се продаде много евтино на 
цената на един апартамент и т.н. Моля, не оставяйте Средец без болница, не 
оставяйте, народа е болен, много болен. 

Динко Цъцаров: Г-н Стаматов. 
Тодор Стаматов: Уважаеми съветници, уважаеми гости, знаете, много добре ме 

познавате мен Тодор Стаматов, практичен човек съм бил винаги и в изказванията си и 
в действията си. Искам да се обърна към леля Величка, ще и кажа лельо Величке, 
защото я уважавам и от дълги години се знаем. Общинският съвет с решението, което 
ще вземе няма да ощети по никакъв начин болницата. Мисля, че през времето което 
мина ние дадохме шансове на д-р Георгиев, аз всъщност, колегите ще го потвърдят, 
бях един от най-яростните привърженици да се стигне по някакъв друг начин до 
консенсус. Но не можем да си затворим очите за законови нарушения, нарушения  
които, ако ние не вземем в момента мерки, ние ще бъдем така казано на ***. Така или 
иначе решението, което сме взели е постигнато с някакъв консенсус и ще направим 
всичко възможно болницата да бъде само напред, а не това, което се казва тук с 
някакви факти, които са преиначени, че ще затъне. Говореше се тука за някакво малко 
камъче, което ще спъне каруцата, каруцата е с две счупени колела, с две счупени 
колела. И най ми хареса на д-р Георгиев следния коментар, защо трябва четирима 
лекари да вземат парите като мога да ги взема аз, ами с това приключих. 

Динко Цъцаров: Г-н Ангелов. 
Валери Ангелов: Аз ще бъда изключително кратък поради причината, че с г-н 

Стаматов позастъпихме нещата, които смятах да кажа и аз. Тук решение не се взема за 
закриване на болницата, това е първото нещо, което трябва да стане ясно на 
абсолютно всички. И така да кажем опитите на г-н Георгиев да убеди и нас и 
останалата част от присъстващите, че това ще се случи, ако него го няма. Еми със 
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сигурност не е позволявано дълги години и не е позволено държавата дори да закрият 
тази болница, не мисля че след отсъствието на г-н Георгиев тя ще приключи. Г-н 
Стаматов каза преди малко същото, ще направим всичко възможно тази болница да 
остане, да просъществува и да се развива. Лично аз още при стъпването ми във втори 
мандат и като председател на комисията бях казал, че ще направя всичко възможно 
при всяко едно потърсване от страна на управителите, без значение кои са били те, 
дори и без да ме потърсят, лично аз съм се ангажирал много пъти с много от нещата, 
които така казаха са били закупени в болницата. Г-н Янков също спомена, с г-н 
Цъцаров са били заедно, са присъствали 2012г. когато са искали да приключи тази 
болница. Малко съм емоционален, защото вече идваме към обида, вече излизаме от 
това да сме в Общинския съвет, да вземаме решение, имаше комисия, говорим в 
крайна сметка за закони, но не бъркайте не сме и в съд, някакви защитници, адвокати 
и т.н. Това е решението, което в крайна сметка е взето от комисията първоначално, 
тепърва ще се види какво ще бъде взето и от Общинския съвет, но моля ви 
разграничете нещата, ние не закриваме болницата в Средец. Никога не е ставало дума 
за това, никога няма да го допуснем да се случи и с липсата на един доктор без 
значение неговото име не мисля, че тя ще пропадне по какъвто и да е начин. 
Благодаря. 

Динко Цъцаров: Колеги, обявявам петнадесет минутна почивка. 
 
 След изтичане на времето заседанието продължи с пълен кворум. 

Динко Цъцаров: Колеги, почивката приключи, продължаваме заседанието. 
Предстои да гласуваме проекта за решение в докладната. Съответно точките ще 
набъбнат тъй като, ако се вземе решение за прекратяване правомощията на управителя 
трябва да назначим на негово място временно изпълняващ и съответните действия, 
които трябва да предприеме по нататък и кмета на общината за сключване на договор 
с него. Предлагам ви да гласуваме т.1 Общински съвет приема отчет за дейността на 
временната комисия избрана с Решение №307 от 26.05.2021г. на Общински съвет – 
Средец, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. Приема се. 
Динко Цъцаров: В т.2., която беше оставена с отворен край – Въз основа на 

събраната информация на основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА, чл.14, ал.1 от 
Наредбата за условията и реда, при които община Средец упражнява правата си на 
собственик върху общинската част от капитала на търговските дружества, Общински 
съвет – Средец прекратява договора за възлагане на управлението на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец с управителя д-р Георги Христов Георгиев. 
Възможностите са прекратяват договора или взема друго решение, оставям на вас 
предложение за решение по т.2. Заповядайте г-н Янков. 

Димитър Янков: Г-н председател Вие сте го писали прекратява/не прекратява, 
просто да е първото по реда – прекратява, то ще стане ясно от това гласуване. 

Янко Германов: Комисията някакво друго предложение, някакъв вариант. 
Йона Чобанова: Това е при второто гласуване, ако остане не прекратява. 
Димитър Янков: Тя комисията си е изказала вече мнението. 
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Динко Цъцаров: Гласуваме първото предложение в т.2 Общински съвет – 
Средец прекратява договора за възлагане на управлението на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ 
ЕООД гр. Средец с управителя д-р Георги Христов Георгиев, който е съгласен моля да 
гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Колеги, от това следва, че трябва да се определи срок от който 

да се прекратят правоотношението нали така г-н Чолаков, г-жо Камбурова. 
Адв. Ирина Камбурова: Чисто технически трябва да е ясно нали, че има 

процедура в която да има хипотеза, че лечебното заведение ще остане без управител. 
Редно е  след това избор на временно изпълняващ подлежи за вписване в Търговския 
регистър, което чисто технически е пет работни дни, това трябва да предвидите. 
Нямате пречка да гласувате, че прекратяването да стане незабавно, той закона не казва 
как, вие го определяте, но е редно да бъде записано в решението ви.   

Динко Цъцаров: Съгласен съм с вас. Колеги, като срок който да сложим за 
прекратяване на договора, чакам предложения.…. 

Даниел Чолаков: Чисто техническо време да отиде до Областния управител, да 
влезе в сила това решение, ако той нещо не възрази. 

Динко Цъцаров: В случая има предварително допускане на изпълнение на 
решението. 

Димитър Янков: Адв. Камбурова, не следва ли да го впишем това нещо изрично, 
че допускаме предварителното изпълнение, не си спомнян по кой член от АПК. 

Адв. Ирина Камбурова: По чл.60, ал.1 или 2 сега и аз ще ви излъжа от АПК, няма 
пречка да допуснете предварително изпълнение. 

Динко Цъцаров: И в този случай влиза в сила веднага от днес, от утре, така ли. 
Адв. Ирина Камбурова: Ако не определите срок в който прекратявайки означава, 

че допускайки предварителното изпълнение се прекратяват правомощията от днес, 
нали ако не визирате срок, така се тълкува, защото остава висящо. 

Динко Цъцаров: Г-н Ангелов искаше също да каже нещо. Заповядайте.  
Валери Ангелов: Аз от място искам само да кажа, че всъщност едно от нещата, 

които трябва да се предвиди е както каза адв. Камбурова, че първо трябва да има 
заместник т.е. този заместник трябва да бъде вписан. Казвам, ако дадем максимално 
срок в който трябва да бъдат така направени нещата, за да не изгубим времето в което 
тази болница ще се отчита по здравната каса. Т.е. трябва да имаме задължително 
управител в периодите, които касата се отчита, за да не загубим приходи към нея и 
естествено, за да няма нарушение на договора към здравната каса. 

Адв. Ирина Камбурова: Месечните отчети, тъй като в касата отчетите постъпват 
ежедневно, ежеседмично и след това в края на месеца, те ежедневните се отчитат 
всеки ден, важното е на края на месеца който се вписва. 

Димитър Янков: Не е ли възможно да пишем, считано решението влиза в сила 
считано от датата на назначаване на временно изпълняващ. 

Адв. Ирина Камбурова: Ами така може да бъде записано, да, прекратява 
правомощията.  Или другия вариант е по-скоро, смятам, че чисто юридически е по 
правилно да заложите някакъв, ако желаете да е кратък срок, но не по рано от избора 
на временно изпълняващ то трябва да има приемане и предаване. 
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Димитър Янков: Конкретно трябва да се сложи, считано от назначаване на 
временно изпълняващия. 

Динко Цъцаров: Допустимо ли е така г-жо Камбурова. 
Адв. Ирина Камбурова: Да, считано от дата на сключването на договора за 

възлагане на управление с временно управляващия, от датата на договора. 
Динко Цъцаров: До тогава г-н Георгиев е управител. Да, така е чисто и според 

мен. Други предложения колеги. Ако нямате гласуваме това предложение на г-н 
Янков  в т.2 да се добави……. считано от дата на сключването на договора за 
възлагане на управление с временно управляващия, който е съгласен моля да гласува 
„за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Следващата стъпка, която трябва да предприемем, за да не 

остане болницата без управление да изберем временно изпълняващ длъжността 
управител на МБАЛ-Средец до провеждане но конкурс за назначаване на управител, 
имате думата за предложение колеги. Г-н Валери Ангелов. 

Валери Ангелов: Моето предложение е първо продиктувано от чисто личната ми 
мотивация тази болница да остане и да съществува. Поради тази причина освен като 
председател на „Здравната комисия“ реших и като личност да потърся контакти с 
различни доктори от областта и евентуално да им предложа варианти, ако стигнем до 
такова предложение. Едно от тези предложения, които бих дал и което мисля, че е 
най-правилното предвид разговорите които съм водил с тях и най вече опита който 
има предлагам д-р Даниела Георгиева. Накратко ще ви зачета част от нейната 
биография. Завършила медицина „магистър” във МУ Варна през 1989 г.. Притежава 
„здравен мениджмънт“, медицинска специалност „Епидемиология на инфекциозни 
болести“. От 2005 г. е била Началник отдел „Противоепидемичен контрол“, веднага  
след което заема длъжност - Директор Дирекция „Надзор на заразните болести“ в РЗИ 
Бургас. От 2015 г. до 2020 г. е била управител на УМБАЛ „Дева Мария“ и на 
Медицински център „Дева Мария“. Към момента е лекар в санаториум „Св. Мина“ 
Бургас. Притежава много български и международни сертификати и свидетелства за 
различни квалификации по специалността й. и последно тя е преподавател в 
Университет „Д-р Ас. Златаров“ Бургас. 

Янко Германов: Ще има ли време да се занимава и с болницата. 
Валери Ангелов: Тук говорим за временно. Казвам, че аз съм говорил с лекари, 

които да поемат временно болницата до конкурс. Оттам нататък вече за конкурса… 
Това е моето предложение за временно изпълняващ длъжността, точно, за да няма 
дупка, за да не случи това да нямаме кой да управлява тази болница. 

Иван Кичев: А тя е съгласна. 
Валери Ангелов: Имал съм разговори предварителни с нея, нямаше решение 

взето, така че имам да проведа… 
Иван Кичев: По принцип е говорено. 
Валери Ангелов: Да, настроена е положително и позитивно, така че трябва още 

веднъж да се видя с нея да го изговоря, но това е предложението, което аз мога да ви 
дам, но пак казвам тук говорим като за начало за временно изпълняващ. Оттам 
нататък знаете процедурата, конкурси и прочие. Това е мое предложение, какво ще се 
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случи вече оттам нататък и с нея като решение, дали би участвала в конкурса, как би 
се справила нали това ще е … 

Динко Цъцаров: Валери, специалността само не разбрах. 
Валери Ангелов: „Епидемиология на инфекциозните болести“, това е може би 

една от най търсените и в момента, нали знаете спрямо COVID това са най-търсените 
специалисти малко са, които могат да се намерят.  

Динко Цъцаров: Аз благодаря на председателя на „Здравната комисия“, че си е 
направил труд да завърже тези контакти и да даде това предложение. Г-н Янков, нещо 
искахте да кажете. 

Димитър Янков: Не, колеги аз съм имал нещо друго предвид, но при положение, 
че е проведен и разговор, изобщо няма да правя предложение, защото не съм водил 
разговора. Надържам се на мнението на колегата председател на „Здравната комисия“. 

Йона Чобанова: Ако откаже в случая какво правим. 
Динко Цъцаров: Пък и в крайна сметка ние имаме управител до назначаването.  
Валери Ангелов: До назначаване на следващия ние имаме. Аз затова казах ние 

нямахме решение, аз немога да й кажа заповядайте, вие ще сте. 
Димитър Янков: Ако трябва ще се събираме спешно, да обсъждаме друго нещо. 
Динко Цъцаров: Като т.3 да бъде записано в решението – Избира д-р Даниела 

Георгиева за временно изпълняващ длъжността управител  на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ 
ЕООД гр. Средец до провеждане на конкурс и назначаване на управител, но не повече 
от 90-дни от подписването на договора за възлагане управлението на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ ЕООД. Тези 90-дни колега Янков, коментирахме с вас, наложени са в 
Наредба 9. Гласуваме предложението колеги, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма.  
Динко Цъцаров: Приема се. Предстои да утвърдим и месечното възнаграждение 

на временния управител. Предлагам то да бъде същото като на досегашния управител.  
Като т.4 Общински съвет – Средец определя месечно възнаграждение на временно 
изпълняващия длъжността управител на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД в размер на триста 
на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не 
повече от дванадесет кратния размер на минималната месечна работна заплата 
установена за страната за съответния месец, на основание чл.16, ал.2 от Наредба №9 
от 26.06.2009г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения. Гласуваме 
възнаграждението колеги, който е съгласен моля да гласува „за”, „против”, 
„въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Приема се единодушно. Следващата точка – Общински съвет 

възлага на кмета на община Средец да сключи договор за възлагане на управлението 
на дружеството с ограничена отговорност с общинско имущество „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ЕООД с временно изпълняващия длъжността д-р Даниела Георгиева 
съгласно определения срок и съгласно определеното възнаграждение, който е 
съгласен моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
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Динко Цъцаров: Приема се. Следваща точка в решението - Общински съвет – 
Средец задължава избрания временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-
СРЕДЕЦ“ЕООД след сключване на договора за управление да предприеме 
необходимите действия за вписване на обстоятелствата по промяната в Търговския 
регистър при Агенция по вписванията включително да заличи д-р Георги Георгиев – 
управител на дружеството. Гласуваме, „за”, „против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. 
Динко Цъцаров: Последна точка - Допуска предварително изпълнение на 

решението на основание чл.60, ал.1 от АПК, който е съгласен моля да гласува „за”, 
„против”, „въздържали се”. 

Гласуваха: “за” – 17 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма. Приема се. 
Въз основа на проведените гласувания, Общинският съвет прие 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 324 

09 юни 2021 година 
 

На основание чл. 21 ал. 9 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 1 от Наредбата за условията и 
реда, при които Община Средец упражнява правата си на собственик върху 
общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка с §1а от 
Наредба №9 от 26.06.2000год. за условията и реда за провеждане на конкурси за 
възлагане на управлението на лечебни завадения по ЗЛЗ и чл.63, ал.1 от ЗЛЗ,  
 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 1. Освобождава д-р Георги Христов Георгиев, ЕГН 551110ХХХХ като 
управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СРЕДЕЦ“ 
ЕООД гр.Средец, ЕИК 102663909, считано от дата на сключването на договора за 
възлагане на управление с временно управляващия д-р Даниела Проданова Боздукова. 
 2. Избира д-р Даниела Проданова Боздукова, ЕГН 650106ХХХХ за временно 
изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Средец“ ЕООД гр. Средец до 
провеждане на конкурс и назначаване на управител, но не повече от 90 дни от 
подписване на договора за възлагане на управлението на „МБАЛ – Средец“ ЕООД. 
 3. Общински съвет – Средец определя месечно възнаграждение на временно 
изпълняващият длъжността управител на „МБАЛ - Средец” ЕООД, в размер на 300 
на сто от отчетната средна месечна брутна работна заплата в заведението, но не 
повече от дванадесеткратния размер на минималната месечна работна заплата, 
установена за страната за съответния месец, на основание чл. 16, ал. 2 от Наредба 
№ 9 от 26.06.2000г, за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на 
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. 
 4. Общински съвет – Средец възлага на кмета на Община Средец да сключи 
договор за възлагане управлението на еднолично дружество с ограничена 
отговорност с общинско имущество “МБАЛ – Средец” ЕООД с временно 
изпълняващия длъжността д-р Даниела Проданова Боздукова, съгласно определения 
срок и съгласно определеното възнаграждение. 
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 5. Общински съвет – Средец задължава избраният временно изпълняващ 
длъжността Управител на „МБАЛ – Средец“ ЕООД, след сключване на договора за 
управление, да предприеме необходимите действия за вписване на обстоятелствата 
по промяната в Търговския регистър при Агенция по вписванията, включително да 
заличи д-р Георги Георгиев като управител на дружеството. 
 6. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 от 
АПК. 

 
Общ брой на общинските съветници – 17 
Присъствали – 17 
Гласували: “за” –  17 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

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

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

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

Поради изчерпване на дневния ред Председателят Динко Цъцаров закри 
Двадесет и първото (извънредно) заседание на Общински съвет на община Средец. 
 

14.06.2021г.         
 гр. Средец 
 

Изготвил протокола:                   
         /Даниела Петрова/ 
                                                              Председател: 
                                                                                   /Динко Цъцаров/ 
                                                                   
                                                                                                                                                          
                                                                    Секретар: 
                          /Стоянка Кисьова/ 




