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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. № 96-00-11 
 19 октомври 2022 год.  
 
 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л 
 
 

№ 39 
 
 

 
 
На 17 октомври 2022 година /понеделник/ 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 16.00 часа се проведе Тридесет и деветото  
/извънредно/ заседание на Общински съвет на община Средец. 

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

На заседанието присъстваха дванадесет общински съветника: 
  1.   Антоанета Станкова Колеолова 

2.   Валери Димитров Ангелов 
3.   Владислава Станилова Цанева  
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.  Лало Антонов Гюров 
11.  Петьо Георгиев Колеолов 

   12.  Стоянка Стоянова Кисьова 



2. 
 

                              Председател: 
                                                                                                                        Секретар: 

 
Отсъстваха по уважителни причини: Георги Вълчев, Красимира Георгиева, 

Тодор Стаматов, Яна Биюкова и Янко Германов. 
Динко Цъцаров: Добър ден на всички, които присъстват. Колеги, може би сте 

разбрали от поканата, кое налага свикването на тази извънредна сесия.  
Управителката на МБАЛ е подала заявление с молба за напускане, предизвестие, 
което изтича в края на тази седмица, целта е да се спазят сроковете за вписване на 
новия временно изпълняващ, съответно нейното отписване от Търговския 
регистър, като се осигури непрекъснатост на процеса на управление на търговското 
дружество. Откривам Тридесет и деветото /извънредно/ заседание. За секретар на 
сесията предлагам г-жа Антоанета Колеолова. Имате ли други предложения. …Ако 
нямате, гласуваме моето предложение, който е съгласен г-жа Колеолова да стане 
секретар на днешното заседание, моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма,  
предложението се прие и г-жа Антоанета Колеолова зае своето място. 

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

Тридесет и девето /извънредно/ заседание на Общински съвет – Средец 
протече при следния 

Д Н Е В Е Н     Р Е Д: 
 

1. Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател на Общински съвет – 
Средец, относно: Освобождаване на управителя на „МБАЛ-СРЕДЕЦ“ 
ЕООД гр. Средец по подадена от него молба. 

/Материалите са в писмен вид към папката на заседание №39 на Общински 
съвет – Средец./ 

 
 

По ТОЧКА ПЪРВА – Докладна записка от Динко Цъцаров – Председател 
на Общински съвет – Средец, относно: Освобождаване на управителя на 
„МБАЛ-СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец по подадена от него молба. 
 Докладва вносителя. 
 Динко Цъцаров: Това е предложението колеги. Заповядайте, ако имате 
някакви други предложения за решения по докладната, съответно към д-р Славов 
ако имате някакъв въпрос. 
 Димитър Янков: Освен да благодарим по въпроса, че малко е критична 
ситуацията. 

Динко Цъцаров: Да,  за протокола също така държа да отбележа, че  лично от 
мое име благодаря и на д-р Георгиева за работата, която свърши в „МБАЛ-
Средец“. Пожелавам успех на д-р Славов, ако бъде избран също така. И ако нямате 
други коментари предлагам да гласуваме проекта за решение, който е съгласен 
моля да гласува „за”, „против”, „въздържали се”.  

Гласуваха: “за” – 12 гласа; “против” – няма; “въздържали се” – няма, 
Общински съвет прие 
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                              Председател: 
                                                                                                                        Секретар: 

Р Е Ш Е Н И Е  № 622 
17 октомври 2022 година 

 
На основание чл.21, ал.9 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 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 
26.06.2000 год. 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 Даниела Проданова Боздукова, ЕГН 650106ХХХХ като 

управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 
СРЕДЕЦ“ ЕООД гр. Средец, ЕИК 102663909, считано от 21.10.2022 г.  
 2. Избира д-р Стелиан Проданов Славов, ЕГН 660126ХХХХ за временно 
изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ – Средец“ ЕООД гр. Средец, 
считано от 21.10.2022 г. за срок до провеждане на конкурс и сключване на договор 
за управление с избрания управител. 
 3. Общински съвет – Средец определя месечно възнаграждение на временно 
изпълняващият длъжността управител на „МБАЛ - Средец” ЕООД, в размер на 
360 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 26.06.2000 г., 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 Стелиан Проданов Славов, съгласно определения 
срок и съгласно определеното възнаграждение. 

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 Даниела Проданова Боздукова като 
управител на дружеството. 
 6. Допуска предварително изпълнение на Решението на основание чл.60, ал.1 
от АПК. 
 
 

Гласували поименно по ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред на заседание № 39: 
Общ брой на общинските съветници – 17 
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                              Председател: 
                                                                                                                        Секретар: 

Присъствали – 12 
Гласували: “за” –  12 
                   “против” – няма 
               “въздържали се” – няма 

1.   Антоанета Станкова Колеолова  за 
2.   Валери Димитрова Ангелов  за 
3.   Владислава Станилова Цанева  за 

  4.   Георги Димитров Вълчев          - 
  5.   Даниел Николов Чолаков   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   - 
  12.  Лало Антонов Гюров   за 
  13.  Петьо Георгиев Колеолов     за 
  14.  Стоянка Стоянова Кисьова  за 
  15.  Тодор Стаматов Стаматов     -  
  16.  Яна Иванова Биюкова    - 
  17.  Янко Калудов Германов    - 
 

Динко Цъцаров: Още веднъж да пожелаем  успех на д-р Славов. Уверявам Ви, че 
може да разчитате на нас, както е било винаги през годините.  

  
Поради изчерпване на точките от дневния ред Председателят Динко Цъцаров 

закри Тридесет и деветото заседание на Общински съвет на община Средец.  
 
18.10.2022 г.  
 гр. Средец  
 
 
Изготвил протокола:  

/Даниела Петрова/  
 
 

Председател:  
/Динко Цъцаров/ 
 
 
 

Секретар:  
                    /Антоанета Колеолова/ 


