
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 8 от 31.05.2017 година 

 
 

От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 

31.05.2017 година /сряда/ от 16:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин. 

Гости – граждани 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на 

настоящото заседание на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация има наличие на кворум. От 17 присъстват 15 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват г-н Асен Малковски и г-н Младен 

Корчев - откривам редовното заседание свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от 

ЗМСМА. 

Г-н Даскалов: – Уважаеми г-н Председател, Уважаеми общински съветници 

за днешното заседание на ОбС съм вносител на ДЗ с Вх. № ДЗО – 91 от 19.05.2017 г. 

относно: Определяне статута на сграда общинска собственост и включване в 

списъка на общинските жилища – оттеглям тази ДЗ, тъй като преписката не е 

окумплектована по надлежния ред. ДЗ ще бъде внесена на едно от следващите 

заседания на ОбС, когато съберем пълен набор от документи. ДЗ е 8 точка в Дневен 

ред. 

Г-н Чаушев: – Колеги имате думата по ДР. 

Ако няма други изказвания, мнения и предложения по ДР, предлагам да 

прекратим с разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – приема се. 
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Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 28.04.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 28.04.2017 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

   

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 86 от 28.04.2017 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 28.04.2017 г. относно: Допълнение 

на Решение №50/31.03.2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 10.05.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 11.05.2017 г. относно: 

Предоставяне за управление общински движими вещи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 16.05.2017 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Владимир Митев 

Председател на ПК „ЗСПЕ” 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 19.05.2017 г. относно: 

Предоставяне на общински имот за управление. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 19.05.2017 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 19.05.2017 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 22.05.2017 г. относно: Вземане 

на решение за одобряване запис на заповед от община Девин в полза на 

Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по 

административен договор №BG05M9OP001-2.005-0087-C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване”, проект „Подкрепа за уязвими групи и членовете на техните 

семейства в община Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 23.05.2017 г. относно: 

Ограничено вещно право. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.  Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да 

гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 28.04.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-жа Тодорова за 

становище от ПК „БФЕФП” по ДЗ. 
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Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„БФЕФП”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 6 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 81 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 76, ал. 3 и 

чл. 79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Приложение №3 – Тарифа 

за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община 

Девин като се създават нови точки, както следва: 

- т. 4.2.10 – За продължаване срока на разрешенията по т.4.2.9 се 

събира такса в размер на 100 лева. 

- т. 4.2.11 – За изменение и/или допълнение  на разрешенията по т.4.2.9 

се събира такса в размер на 130 лева. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ - Приема се. 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 28.04.2017 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 
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Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 82 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т.  3  от ЗВ и т. 6. 3 

от Решение №40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м. Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на „Механичен завод - Девин” ООД с годишен обем – до  

1 265.55 куб. м. за срок от за срок от 10 /десет/ години от датата на влизане в 

сила на разрешителното.  

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 86 от 28.04.2017 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 83 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т.  3  от ЗВ и т. 6. 3 

от Решение №40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м. Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на „Механичен завод - Девин” ООД с годишен обем  - до 

1 348.04 куб. м. за срок от за срок от 10 /десет/ години от датата на влизане в 

сила на разрешителното.  

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 
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Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 28.04.2017 г. относно: Допълнение 

на Решение №50/31.03.2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 84 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение №50/31.03.2017 г., като определя срок за наем 5 /пет/ 

години.  

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
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Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Г-жа Наташа Василева: 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 10.05.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-жа Василева: - Имате думата за изказвания, мнения и становища 

по ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. /кворум 14 души/. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 85 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с  чл. 8, ал. 2 

от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

съгласно Приложение №1.  

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

14- ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се.  

Г-н Руси Чаушев: 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 11.05.2017 г. относно: 

Предоставяне за управление общински движими вещи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Г-жа Василева: - Въпрос към г-н Даскалов. 

Предходната година те не бяха включени в Решението на ОбС, 

поради това, че тази техника беше в процес на ремонт и имам питане, сега 

тя актуална ли е и действаща ли е, за да дам своя глас относно това 

Решение? 
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Г-н Даскалов: - В момента техниката е действаща. Товарният 

автомобил MAN е действащ, багера - JBS е отремонтиран и работи, БОБКАТА 

също работи. 

Периодично, като всяка машина се налагат ремонти, но към момента вече са 

действащи. Основното, което трябваше да бъде отстранено като дефекти от тях е 

отстранено и те са работещи. 

Г-н Чаушев: - Колеги ако няма други изказвания, предлагам да 

прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 86 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и  чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години на 

БКС Девин, град Девин с ЕИК 0006148950193, закупените с предоставените от 

ПУДООС целеви средства, следните движими вещи автомобили и машини общинска 

собственост, както следва: 

1. MAN, модел: 12.185 , рама Nо. WMAN15ZZ78Y197671 - 10.5 T.; MAN, 

модел: 12.185, рама Nо. WMAN15ZZ27Y186768 - 10.5 T.; Багер-  JBS голям; БОБКАТ- 

мини челен товарач.  

2. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор в изпълнение 

на решението. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 16.05.2017 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Владимир Митев 

Председател на ПК „ЗСПЕ” 

 

Г-н Митев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, искам да внеса яснота относно 

това, защо на едното лице помощта е в размер на 600 лева, а на другото в 

размер на 1 000 лева. 

На г-н Казепов и през миналата година е отпусната максималната 

сума от комисията. 

Г-н Чаушев: - Колеги ако няма други изказвания, предлагам да 

прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 87 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, 

т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Девин: 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Красимир Зефиров Казепов от с. 

Триград общ. Девин за  спешна медицинска помощ сумата от 600 ( шестстотин ) 

лева. 

2. Отпуска еднократна финансова помощ на Асен Здравков Малковски от с. 

Триград общ. Девин за  спешна медицинска помощ сумата от 1 000 ( хиляда ) лева. 

3. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

4.  Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на решението.      

Г-н Чаушев: - Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува: 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 19.05.2017 г. относно: 

Предоставяне на общински имот за управление. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се /кворум 14 души/. 
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Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 88 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 7, ал. 2 

от Наредба № 2 на Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

Предоставя за безвъзмездно управление стая № 1 с площ 28 кв.м, намираща 

се на първи етаж в сграда /бивш щаб на военно поделение/ с идентификатор № 

20465.504.1030.3, ул. „Явор“, гр.Девин на Основна организация на инвалидите – гр. 

Девин към Съюза на инвалидите в България за срок от 5 години. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 
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Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 19.05.2017 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-жа Тодорова за 

становище от ПК „БФЕФП” по ДЗ. 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„БФЕФП”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 6 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 89 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 

3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Девин,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

1. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

1.1. Постъпления от продажба на нефинансови активи §40-22 «Постъпления 

от продажба на сгради»  в размер 30 668 лв.  

1.2. Разходи за местни дейности - дейност 619 «Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие» - §51-00 

«Основен ремонт» със сумата от 30 668 лв. 

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2017 година, както 

следва: 
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2.1 « Основен ремонт на стаи на І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етаж от Общежитие с 

кадастрален номер 20465.504.848.1 в гр. Девин, ул. Явор” №1. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се.  

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 19.05.2017 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-жа Тодорова за 

становище от ПК „БФЕФП” по ДЗ. 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„БФЕФП”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 5 гласа „ЗА” и 1 

„Въздържал се” комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, само преди 3 месеца ние 

гласувахме това, което сега ще отхвърлим. Разбира се, че бюджета може да 

бъде винаги актуализиран, но аз се питам, тогава толкова упорито 

настоявахме да има монтаж на камери и от колко голямо значение са те и с 

вземането на 2 000 лева от камерите, аз лично не съм съгласна. …………..  

И с тротоарите относно с. Грохотно. Там ние гласувахме 4 000 лева 

да бъдат закупени плочки и тези които са в наличност да бъдат довършени. 

Малко преди сесията звънях на г-н Бейхан Дуран да го попитам , защото 

някой спомена, че тези средства няма да са необходими, тъй като плочките 

вече са налепени. Искам да Ви информирам, че той е дал собствени 

средства, за да бъдат поставени тези плочки, за да може тези средства да се 

запазят за закупуване на нови и да се довърши това, което не е довършено. 

Г-жа Тодорова: - Уважаема г-жо Василева, във връзка с това, което 

казахте, действително аз съм запозната и човекът наистина той е дал лични 

средства, за да бъдат завършени тротоарите, но имайте предвид, че и 

предишната кметица също със спонсорство и други нейни начинания 

направи доста неща за с. Грохотно. 

Във връзка с това, което казахте, че прехвърляме средства за 

кметство в с. Осиково то е защото действително то има нужда, за да бъде 

завършено. Незнам дали колегите знаят, беше започнат ремонт на 

кметството, но не беше завършен. Предлагам да гласуваме, за да се 

завърши тази сграда и поне да имаме едно завършено кметство. Тези 4 000 

лева предстои до края на годината да има приходи и съвсем спокойно може 

да бъдат прехвърлени след това средства и за с. Грохотно. Призовавам Ви 

да направим едно завършено кметство и да прехвърлим тези средства. 

Г-жа Василева: - Г-жо Тодорова, ако г-н Дуран не беше дал лични 

средства  то значи тези пари би трябвало да останат, за да бъдат налепени 

плочките. 
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Второ, ако имате партийно поръчение, както чухме тогава в 

изявлението на някои лица, че тези пари трябва да се върнат на с. Осиково 

– намерете ги тези пари. Ние на с. Осиково средства не сме взимали. 

Г-жа Чаушева: - Призовавам колегите, наистина да бъдат по – 

точни в изказванията, защото е неприятно да се слушат, дори и някой да си 

мисли по този начин, не е приятно да ги изразяваме тук. Мисля, че се 

досещате, какво имам в предвид. Едно е да се каже, че трябва да бъде 

довършено някъде кметство, друго е да се каже, че сме взели от едно място, 

за да дадем на друго. Едва ли не ние тук раздаваме според партийните си 

принадлежности или по симпатии. 

Другото, което искам да кажа е, добре че тогава, когато трябваше да 

се заделят средства за болницата, наистина се прояви разум, защото, ако не 

бяха отделени тези средства – 10 000 лева струваше сървъра, даже малко 

повече – ние трябваше да спрем преди няколко месеца да работим. Така, че 

тези средства намериха предназначението си и то по най – спешния и най – 

бързия начин. 

 По тази ДЗ няма да гласувам, за да не изпадна в конфликт на 

интереси заради МБАЛ Девин ЕАД. 

Г-н Даскалов: - На въпросите на г-жа Василева и на г-жа Чаушева 

съвсем накратко ще отговоря.  

Най – напред, нека на всички да е ясно, че нямам никакво 

политическо поръчение по отношение на ДЗ, която коментираме. Ако някой, 

някъде коментира такива неща, то си е негова инициатива. 

За това, че взимаме от тук и даваме там, образно се изразих, 

извинявам се, ако съм бил разбран погрешно. Това беше, наистина 

първоначалното предложение за капиталовите разходи на община Девин 

направено от Общинска администрация. Исках да поясня, че в началото 

предложихме така, да бяха направени и други предложения. Може би 

грешно съм разбран. Не исках да прозвучи така, че вземаме от един и 

даваме на друг. 

Наистина, обаче, ако погледнете реално в с. Осиково, в годините 

назад освен пътя, който беше направен от правителството на ПП „ГЕРБ”, в 

самото село нищо друго не е направено. За това преценихме, че там трябва 

да бъде направен ремонт на кметството и трябваше да се направи едно 

„дере” в началото на селото, което ставаше вир при всеки дъжд и там водата 

течеше върху пътя. Това направихме миналата година, а тази заделихме 
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средства за кметството. Тъй като не бяха гласувани сега предлагаме те да се 

прегласуват по този начин. В никакъв случай не може да става дума за 

политически поръчки от някой към някого. Това е наше предложение и Ви 

призовавам да го гласувате.  

От тук нататък бюджета на Общината е отворена система, подлежи на 

допълнителни промени и актуализации в зависимост от нуждите,  и наистина 

г-жо Чаушева няма регламент на кое село по колко средства да се отпускат. 

Тази капиталова програма сме се постарали да я направим още от самото 

начало и да се предложи на ОбС за гласуване, след като многократно 

казваме, че сме съгласували с хората, които са там и според техните нужди 

и тези на населените места. 

Г-жа Василева: - Г-н Даскалов, съгласна съм, че действително 

кметството в с. Осиково има нужда от ремонт, но става въпрос, че тези 

средства първият път, в проектопредложението бяха за пътя, който е 

Осиково – Кричим, и тъй като това не стана, сега изведнъж се появява 

кметството? 

Г-н Даскалов: - Не знам дали сте запознати, г-жо Василева, 

буквално в последните две – три седмици някои неща се развиха по начин, 

по който, може би наистина нямате информация. 

Има предложение пътя, който искаме ние да направим от Осиково за 

Кричим да бъде прехвърлен от общинска собственост към републиканска 

пътна мрежа, така че Агенция пътна инфраструктура да поеме ремонта и 

асфалтирането на този път. За това ние не смятаме да влагаме средства там, 

а ги насочваме в ремонта на кметството. По този повод утре съм на среща в 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството и се надявам 

да успеем да се договорим. 

Г-жа Тодорова: - Предложение за прекратяване на разискванията. 

Г-н Чаушев: - Колеги, ако няма други изказвания, постъпило е 

предложение за прекратяване на разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 90 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 

3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 
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години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Девин, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

  

1. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

1.1 Разходи за местни дейности 

№ 

по 

ред 

Дейност, параграф Сума 

 Всичко +21 657 

1. Дейност 122 „Общинска администрация”, §51-00  +11 000 

2. Дейност 412 „МБАЛ”, §52-01 + 1 657 

3. Дейност 759 % Други дейности по културата” §51-00 + 9 000 

 Всичко - 21 657 

4. Дейност 122 „Общинска администрация”, §52-01 - 3 000 

5. Дейност 122 „Общинска администрация”, §10-15 - 1 657 

6. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична 

мрежа”, §52-03 

- 7 000 

7. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична 

мрежа”, §52-06 

- 7 000 

8. Дейност 759 % Други дейности по културата” §52-03 - 2 000 

9. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища”, §52-06 

- 1 000 

 

 

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2017 година, както 

следва: 

            лева 

Дейност, 

§§ 

Наименование на обекта Сума 

 І. ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ  

122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Осиково + 14 000 

759 §51-00 Енергийна ефективност в Дом на културата в гр. Девин - 

СН 

+ 9 000 

122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Жребево  - 3 000 

122  §52-01 Придобиване на компютри и хардуер за нуждите на 

Общинска администрация 

- 3 000 

606 §52-03 Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение гр. - 2 000 
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Девин 

606 §52-03 Доставка и монтаж на спирки гр. Девин - 5 000 

606 §52-06 Доставка и направа на тротоари в с. Грохотно - 4 000 

606 §52-06 Отводняване на ул. „Изгрев”, гр.Девин - 3 000 

759 §52-03 Доставка и монтаж на климатик в библиотека – Дом на 

културата гр. Девин 

- 2 000 

832 §52-06 Укрепване на общински път ІV.19776 Тешел - Триград - 1 000 

 ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ  

412 §52-01 Доставка на сървър и компютърна техника – МБАЛ - 

Девин 

+ 1 657 

 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Дияна Асенова Чаушева– „НЕ ГЛАСУВА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ПРОТИВ” 

Невен Емилов Устов – „ПРОТИВ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ПРОТИВ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 
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10 - ЗА, 3 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – Не гласува  /Дияна 

Чаушева/ - Приема се.  

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 22.05.2017 г. относно: Вземане на 

решение за одобряване запис на заповед от община Девин в полза на Министерство 

на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по 

административен договор №BG05M9OP001-2.005-0087-C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 

„Активно включване”, проект „Подкрепа за уязвими групи и членовете на техните 

семейства в община Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-жа Тодорова за 

становище от ПК „БФЕФП” по ДЗ. 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„БФЕФП”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 6 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 91 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика в размер до 7788  112200,,3366  ллвв..  //ссееддееммддеессеетт  ии  ооссеемм  ххиилляяддии  ссттоо  ии  

ддввааддеессеетт  ллеевваа  ии  ттррииддеессеетт  ии  шшеесстт  ссттооттииннккии// за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №№  BBGG0055MM99OOPP000011--22..000055  ––  00008877  ––  СС0011 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 
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ресурси” 2014-2020 г., ппррооццееддуурраа  ччрреезз  ппооддббоорр  ннаа  ппррооееккттии  BBGG0055MM99OOPP000011--22..000055  

„„ААккттииввнноо  ввккллююччввааннее””,,  ппррооеекктт  „„ППооддккррееппаа  ззаа  ууяяззввииммии  ггррууппии  ии  ччллееннооввееттее  ннаа  ттееххннииттее  

ссееммееййссттвваа  вв  ооббщщииннаа  ДДееввиинн””. 

2. Общински съвет - Девин възлага на кмета на община Девин да извърши 

всички необходими действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се.  

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 
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12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 23.05.2017 г. относно: 

Ограничено вещно право. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов за 

становище от ПК „УТОССГС” по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Уважаеми колеги, на редовно заседание на ПК 

„УТОССГС”, проведено на 23.05.2017 г. бе разгледана ДЗ и с 7 гласа „ЗА” 

комисията  дава положително становище. 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, 

моля да гласува: 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се /кворум 13 души/. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 92 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с 

чл. 34, ал. 5 от Наредба №2 на Община Девин,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Отстъпва правото на строеж, допълнително за  132 кв.м., ЗП 113 кв.м. и с 

РЗП 372 кв.м., към вече притежаваното, съгласно проведения търг по Заповед №РД-

09-510/20.12.2013 г. на Кмета на Община Девин, право на строеж върху 80 кв.м. и 

РЗП 240 кв.м., в имот частна общинска собственост, с идентификатор 

20465.502.1186 по кадастрална карта на гр.Девин, и цена от  1 341 лв. без ДДС, на 

фирма „Г енд Т АКУАЯ“- ЕООД, гр. Девин, ул. “Малина“, №8, с ЕИК 204577542. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

Г-н Чаушев: – Имате думата колеги. 

Г-жа Чаушева: – Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги, 

подготвила съм питане към г-н Даскалов в качеството му на кмет на Общината, във 

връзка с проявен обществен интерес и в качеството ми на общински съветник, който 

е поел ангажимент към избирателите си.  

Въпросите са доста и за това съм ги подготвила в писмен вариант ще ги 

входирам в администрацията, както е по Правилник чрез Председателя на ОбС. Ще 

ги зачета и ако можете на някои от въпросите да ми отговорите в момента, би било 

добре. Ако не ще ги оставя да ги разгледате допълнително. 

Едната от темите е по отношение на МБАЛ Девин ЕАД. Знаете, че преди по 

– малко от два месеца проведохме среща и се дебатираше по тези проблеми. За 

голямо съжаление, искам да Ви съобщя, че не само, че нямам представа защо, но 

две от пътеките по които работихме до вчера, вече ни ги отнемат. Вместо да се 

борим за увеличаване на клиничните пътеки и приходите, явно че това няма да се 
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случи. Договора мисля, че вече е подписан и нещата от тук насетне, вече са почти 

невъзможни да бъдат разширявани по какъвто и да е начин. Просто трябваше да се 

използва възможността до сега да се иска разширяване на дейността. 

Започвам да чета въпросите по отношение на МБАЛ Девин ЕАД: 

1. Предприемат ли се действия и какви за погасяване на остатъка от 

старите задължения на МБАЛ Девин ЕАД и свързаните с тези задължения 

запори и влезли в сила изпълнителни листове? Какво е направено до 

момента по този въпрос? 

Тъй като стана въпрос, че правителството на ПП „ГЕРБ” е направило 

пътя към с. Осиково, ето казвам Ви, че правителството на ПП „БСП” даде 

1 200 000 лева за болницата. Половината от тези пари, ако това 

правителство даде, означава че ние сме си свършили проблема с болницата 

и няма повече да го дебатираме. Той ще ни отпадне от „плещите” завинаги, 

както се казва. Въпрос на инициативи и желание. 

2. Какви разговори и действия са проведени от Ваша страна за 

разширяване на дейността на болницата по клинични пътеки? 

Явно това няма да се случи предвид изпуснатия срок. 

3. Предприети ли са действия по отношение дължимите суми от 

страна на НЗОК за 2015 г. и за 2016 г. към лечебното заведение, възлизащи 

в размер над 200 000 лева? 

Веднага Ви давам едно предложение, по което може да се работи, 

въпреки, че директора в писмен вид е дал всички предложения и стъпки, 

които могат да се предприемат, за да се върви към изхода от ситуацията. 

Имаме дължими вноски към НАП – това е държавата, касата – това пак е 

държавата, така че с едно обикновено Решение, без да се налага да се 

прави кой знае какво и да се ходи някъде, просто това са две институции, 

които трябва да се разберат едното да се прихване за другото. 

4. Предприети ли са действия за увеличаване на държавната 

субсидия за труднодостъпни и отдалечени болници? 

5. Какви мерки са предприети за решаване проблема с отоплението 

на болницата?  

Това е, което вълнува жителите на община Девин и аз като 

представител трябва да задам тези въпроси. Разбира се това е и мое 

желание, не изключвам и себе си от тук. 

Втората група въпроси касаят увеличаване цената на 

питейната вода в Общината и в тази връзка питам: 

1. Участвахте ли в проведеното заседание на дружество „В и К” ЕООД 

при обсъждане на цените на питейната вода в Общината? 
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2. Дадохте ли съгласието си, в качеството си на член на дружеството, 

за увеличение на цената на питейната вода и на каква стойност се 

съгласихте да бъде тя за жителите на община Девин? 

3. Какви мотиви бяха посочени, за да се увеличи стойността на 

водата? – ако, разбира се сте присъствали и сте запознати? 

4. Подписахте ли протокола от това заседание? 

Това е по отношение на един изключително остър проблем, който най 

– вероятно скоро ще е „изригне” под формата на обществена инициатива. 

Дори в публичното пространство се говори и за Инициативен комитет, който 

ще организира подписка или стачни действия. 

Третата група въпроси са свързани с издаване на местна 

диплянка /вестник/. Издава се от името на община Девин и се 

разпространява безплатно, но предполагам, че това все пак има някаква 

стойност, защото никой няма без пари да направи такава диплянка, няма 

значение дали е с рекламна или с каквато и да е било цел.  

Въпросите са: 

1. На какво основание и с чие Решение се издава тази диплянка 

/вестник/ с логото и името на община Девин? 

2. С какви средства се финансира и заплаща за издаването на 

„диплянката”? 

3. Кой е редакторският екип и кои са авторите на статиите във 

въпросния „местен вестник”? 

Никъде не се вижда кой е и ако някой реши да отправи питане или 

да възрази за нещо, то няма към кого да се обърне, т. е. трябва да се 

обърне към община Девин и в случая, кой трябва да търси г-н кмета?  

Да се пишат статии без никакъв автор - това е абсолютно 

недопустимо!   

Това са въпросите, ако искате може да отговорите на някои от тях, 

ако ли не те ще бъдат входирани, чрез Председателя на ОбС до Вас. 

Благодаря Ви за вниманието! 

Г-н Даскалов: – Във връзка със запорите се водят непрекъснато 

преговори с кредиторите, за да се освободят, както е случая със сградата на МБАЛ 

Девин ЕАД. 

Относно клиничните пътеки. Водени са разговори, но за тези които бяха 

поискани от МБАЛ Девин ЕАД документите са подадени късно и е изпуснат срока, а 

за останалите не отговарят на стандартите и за това са прекратени. 

Относно действия по отношение на дължими суми от страна на НЗОК, водени 

са разговори, но стари задължения няма как да бъдат изплатени. 

Относно „В и К” дружеството, да Общината участва, но не съм присъствал на 

самото заседание. 
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Дебатите продължават, но не се чуват отговорите на г-н Даскалов… 

/ срив в системата/……… 

Г-н Чаушев: – Ако няма други изказвания, закривам днешното заседание. 

Благодаря Ви. 

 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 

Изготвил: 

Емилия Радкова ………………/Дата:…06.2017 г. 
Мл. експерт „Канцелария на общинския съвет”  


