
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 17 от 28.11.2018 година 
 
 

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

28.11.2018 година /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

 

На заседанието присъстват: 

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 16, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община 

Гости – граждани 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми г-н Даскалов, 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 

общински съветника присъстват 16 общински съветника, отсъстват един по 

уважителни причини. Откривам редовното заседание на общинския съвет, свикано 

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. 

 

 Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДР. Ако няма 

предлагам да прекратим разискванията. Който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Зачитам следния проект за Дневен ред: 

 

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред 
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ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 31.10.2018 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 

2018 г. до м. юни 2018 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 06.11.2018 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение №37 на 

Общински съвет - Девин от 29.03.2018 г. и договор №Д-183/17.04.2018 г., сключен 

между община Девин и НЧ „Възраждане - 1949”, гр. Девин, кв. Настан. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 13.11.2018 г. относно: Продажба 

на УПИ - V, кв. 1, по ПУП на с. Чуреково, утвърден със Заповед РД-09-84/21.08.1985 

г., с акт за частна общинска собственост № 2565/18.04.2018 г., със собственик на 

законно построена в него сграда - Георги Атанасов Дългъчев. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 13.11.2018 г. относно: 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на проект за 

ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 002178, м. „Поюклев гроб”, землище с. Кестен, 

община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 13.11.2018 г. относно: 

Одобряване на Годишен план по чл. 7 ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП от общинския 

съвет по предложение на Кмета на Общината. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 13.11.2018 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2018 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 14.11.2018 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в 

кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 19.11.2018 г. относно: Изменение 

на Решение №106 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно 

управление – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 31.10.2018 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 

2018 г. до м. юни 2018 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. В сряда на 21.11.2018г. 

комисиите проведоха общо заседание. Ако позволите председателите на 

комисиите да докладвам аз, решенията на комисиите, ако сте съгласни 

естествено. Благодаря. ДЗ има положително становище от общото заседание 

на комисиите така, че ако вие имате нещо допълнително.  Някои въпроси 

които бяха възникнали по време на комисиите бяха изчистени. Имате 

думата. Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

  

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №172 

 

На основание ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  2244  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА,,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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11..  ППррииееммаа  ооттччееттаа  ннаа  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ззаа  ииззппъъллннееннииее  ннаа  рреешшеенниияяттаа  ннаа  

ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  ––  ДДееввиинн  ззаа  ппееррииооддаа  оотт  мм..  яяннууааррии  22001188  гг..  ддоо  мм..  ююннии  22001188  гг..  ссъъггллаасснноо  

ппррииллоожжееннииееттоо..  

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

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

 
Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 06.11.2018 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение №37 на 

Общински съвет - Девин от 29.03.2018 г. и договор №Д-183/17.04.2018 г., сключен 

между община Девин и НЧ „Възраждане - 1949”, гр. Девин, кв. Настан. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от общото заседание 

на комисиите. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако 

няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 173 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
11..  Дава съгласие част от определените средства по Решение №37 на 

Общински съвет-Девин от 29.03.2018 г. и договор № Д-183/17.04.2018 г., сключен 

между община Девин и НЧ „Възраждане-1949”, гр. Девин, кв. Настан в размер на 

1000,00 лв. да бъдат прехвърлени за ушиване на носии за детския танцов състав. 

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на Решението. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 13.11.2018 г. относно: Продажба 

на УПИ - V, кв. 1, по ПУП на с. Чуреково, утвърден със Заповед РД-09-84/21.08.1985 

г., с акт за частна общинска собственост № 2565/18.04.2018 г., със собственик на 

законно построена в него сграда - Георги Атанасов Дългъчев. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от общото заседание 

на комисиите. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако 

няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

  

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №174 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 

41, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Определя за купувач: Георги Атанасов Дългъчев на правото на 

собственост върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, 

представляващ имот УПИ-V, кв. 1, по ПУП на с. Чуреково, община Девин, област 

Смолян, с площ 893 кв. м., при граници и съседи: изток - имот на Илия Деведжиев, 

запад – УПИ IV, север – улица, юг – р. „Чурековска”. 

 

2. Определя цена на имота по т. 1, в размер на 6430,00 лева без ДДС. 

Купувача дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 13.11.2018 г. относно: 

Разглеждане на предложение и издаване на разрешение за изработване на проект за 

ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 002178, м. „Поюклев гроб”, землище с. Кестен, 

община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от общото заседание 

на комисиите. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ №175 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за урегулиране 

на ПИ 002178, м. „Поюклев гроб”, землище с. Кестен, община Девин. 

 

2. Издава разрешение за изработване на проект за ПУП - ПРЗ за урегулиране 

на ПИ 002178, м. „Поюклев гроб”, землище с. Кестен, община Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 13.11.2018 г. относно: 

Одобряване на Годишен план по чл. 7 ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП от общинския 

съвет по предложение на Кмета на Общината. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от общото заседание 

на комисиите. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Аз понеже не разбирам от Горско стопанство, но има 

колеги, пък които разбират. Въпросът ми е тъй като мисля, че имахме едно решение 
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с което обслужвахме детските градини, но сега те вече са на друг вид гориво за 

отопление. Въпросът ми е кой всъщност ползва услугите на общинските гори и кои 

са фирмите, които извършват сеч и продават, съответно този дървен материал ,който 

предоставя общината. Благодаря. 

 

Г-н Даскалов: -  На всички вас е добре известно, че общинските гори се 

третират по Закона за горите. Така, че с приемане на годишния план се определя и 

количеството и вида на дървесината, която ще бъде предложена за сеч, след като се 

обяви търга. Фирмата която е лицензирана може да извършва сеч или дърводобив, 

както и става  и печели търга фирмата, която дава най-високата цена. Тя извършва 

дейност в съответната горска територия общинска собственост. След това как и по 

какъв начин, тя се разпорежда с дървесината, това вече не е проблем на общината. 

Горите от общинските гори до момента захранват всички кметства, всички училища, 

детски градини които използват за отопление дърва. Моето предложение даже тука 

мога да го направя в момента към вас е да осигурим от този контингент дърва за 

отопление на пенсионерските клубове Девин и в Настан. Внасям го като 

предложение. Ако може сега да стане и ако го приемете там са необходими за двата 

клуба около 30 кубика дърва годишно. Друго нещо, имахте ли като питане г-жо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Не. 

 

Г-н Даскалов: -  Дава се дървесината както казах по Закон за горите, 

дали ще бъде на корен от населението или пък като обем, това се решава от 

администрацията, но винаги е чрез търг. Всяка фирма може да се яви, също както 

фирмите се явяват на търгове по горските стопанства и ловните стопанства. 

Процедурата е същата. 

 

Г-жа Чаушева: - Ако може само, искам да обясня, защо зададох този 

въпрос. Знаете, че имаше един проблем в с. Селча. Хората там реагираха във връзка 

именно с това, че се изсичат общинските гори, а хората остават без дърва. Този 

дървен материал, който се изсича, отива за продажба, даже извън територията на 

страната. Аз тогава пуснах и писмено питане до вас, по настояване на населението. 

До ден днешен и така нямам отговор, който да предоставим на жителите на селото. В 

крайна сметка, Вие така сте решили. 

 

Г-н Чаушев: - Ако позволите само да допълня, отговора на господин 

Даскалов. Ако си спомняте за населението на Община Девин, ние намалихме 

тарифата от общинските гори за добив на дърва. Всеки гражданин, който желае 
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дърва за огрев от общинския горски фонд, може да кандидатства и да си плати 

съответната такса, която определихме на 1,50 лев без ДДС. Значи общо 1.70 лв. с 

ДДС, което е много по-ниска от цената, която дават горските стопанства. Отделно от 

това относно разпределението на дървесината от общинския горски фонд в Закона 

за горите е дадена възможност в общините да предлагат до 30% от дървесината за 

участие на търг с условия за участие, само на местни фирми, които са регистрирани 

на територията на Община Девин. Това е една възможност малките фирми, които се 

занимават с добив на дървесина на територията на Община Девин да дойдат, да 

участват в такива търгове, а пък не се допускат да участват големите фирми, които 

не са регистрирани на територията на Община Девин, защото те с високите цени ги 

изяждат грубо, казано. Относно предложението на господин Даскалов за добив на 

дърва, които да се  предоставят за отопление на пенсионерските клубове. Това е 

хубаво предложение, но то ще стане обект на следващата сесия, защото касае 

въпроса с промяна на наредбите, така както ние сме дали съгласие за безвъзмездно 

предоставяне на дърва на членовете на доброволните формирования. Така може би 

по същата логика, може да стане и с пенсионерските клубове със съгласието на 

всичките общински съветници. Заповядайте г-жо Чаушева.  

 

Г-жа Чаушева: - Хубаво сте намалили таксата, само, че не знам колко хора 

са успели да се възползват от това намаление. Другото нещо, ние не може да 

задължим фирмите, които печелят търговете на кого ще предлагат вече дървен 

материал, дали ще го предлагат на частни лица, дали ще го изнесат. Това е проблем, 

защото излиза, така, че ние не можем да задоволим нуждите на населението и те 

точно затова реагират така остро. Така че това, че ние сме намалили таксата, за- 

щото ще отправя, питания, колко от нашето население се възползвало, именно от 

цената на тази дървесина за огрев. Надявам се, да може да ми отговорите писмено 

разбира се. 

 

 Г-н Даскалов: -  Аз ще отговоря веднага. Общинските гори в по-голямата 

си част, са такъв тип гора, че са за добив на дървесина, че са за промишлена 

обработка, става въпрос за трупи отпадналата част  дървесина, която се използва за 

огрев за общината са необходими около 400 - 500 кубика дърва за огрев. Това е 

горе-долу общата маса, която се добива на година дърва за огрев. Така, че ние дори 

да искаме и при най-доброто си желание, не можем да задоволим, огромните нужди 

на цялото население  за добив на дърва от общинските гори. Така, че за да бъдат 

задоволени има друга възможност. Всяка година, вие много добре знаете, че се 

правят едни списъци от горските стопанства и ловното стопанство в Девин, и 

общината и кметствата. Съгласуват се и се предоставят дърва на местното 

население, задължително. Скоро даже правихме срещи с всичките директори на 
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горските стопанства и ловното стопанство в Девин по този повод. Мога да ви 

предоставя справка, за това на колко жители чрез Горско Михалково и Триград и 

ловното в Девин са получили дърва. Такава справка, мога да ви предоставя и 

справка за това, колко от тях, колко от населението са получени от общинските 

гори. Но пак ви казвам общинските гори са предимно за задоволяване на нуждите на 

общината. Самата сграда на общината използва около 60-70 кубика и повече на 

година, зависи от зимата. 

 

Г-н Чаушев: -  Да допълня само, ако позволите, не можем да накараме 

насила, населението да кандидатства в общината за разрешение за добив на дърва. 

Друг е проблема, че за общинските гори са годни за добив на дърва се намират на 

трудно достъпни райони. Това е факт и хората, които се занимават с такава дейност, 

могат да докажат, местата са труднодостъпни и хората избягват да взимат там, 

директно отказват. Друг е въпросът, че има  и много изсъхнала дървесина заразена 

от корояд, отделни участъци, но те не представляват за населението такъв интерес, 

защото те са малки и тънки. Ние сме създали условия за кандидатстване за покупка, 

за разрешително, но насила никой не може да накараме. Всеки гледа на път да 

вземе някъде дърва, да реже и така нататък. Други колеги. Ако няма, предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ №176 
 

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

местната администрация и чл. 95, ал. 1 и чл. 114, ал. 1 от Закона за горите и чл. 7, 

ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява представения Годишен план за ползване на дървесина за 2019 г. 

от Общински горски територии по предложение на Кмета на общината, съгласно 

Приложение № 1. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 13.11.2018 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2018 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от общото заседание 

на комисиите. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ №177 
 

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 Наредба 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, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва: 

 

1.1 Приходи за местни дейности 

 

Наименование на 

приходи 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

Постъпления от продажба 

на сгради 

40-22 0 61 200 61 200 

Внесен данък върху 

приходите от стопанска 

дейност на бюджетните 

предприятия (-) 

37-02 -10 977 -12 201 - 1 224 

Всичко  - 10 977 48 999 + 59 976 

1.2 Разходи за местни дейности 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

122 Общинска 

администрация 

 58 000 63 000 + 5 000 

„Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи” 

51-00 48 000 50 500 + 2 500 
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„Придобиване на 

компютри и хардуер” 

52-01 10 000 12 500 + 2 500 

311 Детски градини  64 886 66 686 + 1 800 

„Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи” 

51-00 64 886 66 686 + 1 800 

603 Водоснабдяване и 

канализации 

 193 478 194 978 + 1 500 

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 193 478 194 978 + 1 500 

606 Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 

 3 142 106 3 189 102 + 46 996 

Текущ ремонт 10-30 73 546 93 546 + 20 000 

„Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи” 

51-00 3 000 794 3 016 970 + 16 176 

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 55 766 54 266 - 1 500 

Придобиване на други 

НМДА 

53-09 12 000 24 320 + 12 320 

619 Други дейности по 

жилищното 

строителство, 

благоустройство и 

регионално развитие 

 46 530 46 210 - 320 

„Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи” 

51-00 18 713 25 213 + 6 500 
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„Придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения 

52-03 4 997 15 997 + 11 000 

Придобиване на други 

нематериални дълготрайни 

активи 

53-09 22 820 5 000 - 17 820 

832 Служби и дейности 

по поддържане, ремонт 

и изграждане на 

пътища 

 54 668 59 668 + 5 000 

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 54 668 59 668 + 5 000 

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2018 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 14.11.2018 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в 

кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Тази докладна записка беше 

разгледана на общото заседание на постоянните комисиите и с 11 гласа 

„въздържали се” членовете на комисиите, които присъстваха на 

заседанието не дават становище по така предложения проект за изменение 

на ПУП и ПРЗ в УПИ 1. Само ще разясня  на колегите за сведение, които не 

са присъствали на самото заседание. Въздържането на членовете на 

комисиите идват от факта, че предложения проект за решение и 

предложения проект за ПУП, навлиза значително в централния път от  

общинска пътна мрежа, който свързва селата между Триград, Кестен и 

Жребово нагоре. От там дойде въздържането на колегите общински 

съветници в комисиите, защото се навлиза в уличната регулация, който е 

основен път между селата. Имате думата за изказвания, мнения и становища 

по ДЗ. Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин кмет, колеги, значи искам само да помоля председателя, 

становищата на комисията да бъдат качвани към материалите,  за да може 

ние колегите, които нямаме възможност да присъстваме на комисиите и тези 
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които не са членове на дадената комисия, да се запознаят предварително 

със становището и да си изградят мнение. Сега щях да ви попитам, защо 

комисията се е въздържала, но вие вече обяснихте.  

 

Г-н Чаушев: - По принцип, всичко се качва, нещо е станало поради, 

пропуск. Забележката е уместна. Аз за това ви обясних точно за какво става 

въпрос, защото някой от вас не присъстваха на заседанието на комисията за 

това. Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 178 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в 

кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

0 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 14 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Не се приема.  

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 19.11.2018 г. относно: Изменение 

на Решение №106 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно 

управление – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 179 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №106/19.07.2018 г. по точка 2 в частта условия на 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.09.2019 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред  

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

 

Г-н Чаушев: - Предварително няма постъпили искания за изказвания, 

питания и други. Колеги имате думата, ако вие имате нещо. Заповядайте г-жо 

Копаранова.  

 

Г–жа Копаранова: - Имам едно питане, към господин Даскалов. 

Преди няколко месеца има постъпила подписка от жителите на село Михалково 

от  новия квартал, където е застроен. Подписката е внесена от кмета на село 

Михалково госпожа Бечева. Тези хора се интересуват и искат писмено 

становище по нещата, които са описани вътре в подписката. Става въпрос за 

една улица, където газят в кал. Искат да се асфалтира. Благодаря ви. 

 

Г-н Даскалов: - Уважаема госпожо Копаранова, там лично на място 

ходи заместник-кмета. Запознати сме с подписката, знаем по-скоро хората там 

си мислят и са останали с такова впечатление, че имат изготвен проект за 

реконструкция и цялостен ремонт на улицата. Всъщност такъв няма, ще 

направим всичко възможно в следващия бюджет да предвидим някакви 

средства. А сега сме предвидили, поне частично запълване на дупките и да я 

направим в такова състояние, че да бъде нормално проходима. А за повече, ще 

мислим за следващия бюджет. 

 

Г–жа Копаранова: - Благодаря! Да знам какво да им кажа, хубаво е 

ако може нещо в писмен вид, да се изпрати, да се съберат и да си го прочетат. 

  

Г-н Даскалов: - Ще им подготвим писмен отговор. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Василева. 

 

Г-жа Василева: - Искам да ви поставя един въпрос. Въпросът е 

поставен от г-н Каров и една част от работниците при него. Вие сигурно сте 

запознати. Но искам да ви напомня, че става въпрос за пътя, който води към 

цеха, където работят над 100 човека. В началото на пътя, който се отбива 

нагоре, към подпорната стена. Тъй като сте запознати, аз няма да го 

обяснявам. Броя на хората, които работят и колите, които идват да товарят 

продукция и от там произхожда моето питане. Как виждате, решаването на 

този проблем. Втория ми въпрос е личен мой, който касае пътя под гимназията 

към който живея в тази улица. Миналата година с ваше съдействие беше 

засипано с баластра, да не ви го казвам в езера големи, бяха заравнени 

дупките. Сутринта така стана, че като идвах насам колата закъса и не можеше 

да потегли.  Нивото на водата стига чак до колата. Ще ви помоля, ако може и 

тази година да направите, както миналата година, за да се улесни 

предвижването  през зимния период. Благодаря ви. 

 

Г-н Даскалов: - По отношение на първия въпрос съм запознат с 

проблема. Многократно съм разговарял с господин Каров за възможностите с 

общината за това, че в момента, вие всички знаете, че нямаме средства да 

отпуснем  за да от ремонтираме там участъка. Единственото нещо, което може 

да направим и на него съм му го обяснил, мисля, че се е съгласил с това нещо.  

Да направим временно отводняване в частта на улицата откъм блоковете, 

където са настанени роми.  

По втория въпрос, мисля, поне частично, ще се реши въпроса с 

улицата, която води към къщата в която живеете. Това със сигурност ще го 

направим, ще запълним отново дупките, защото иначе е невъзможно, 

снегопочистването, ако останат така. Всички знаете, че сме в процедура за 

избор на изпълнител за асфалтиране на квартал Врътлек. А също така и 

според мен добре върви оценката на нашето предложение по програмата за 

развитие на селските райони за участъка от вас до гробищния парк. Целия 

този участък е включен в програмата за развитие на селските райони. Пре- 

мина първото оценяване. Там сега сме на 45-то място от 150 внесени проектни 

предложения с 45 точки от максимум 50. Така, че ранкинга ни е много добър и 

се надявам, че ще получим финансиране и за този участък, който ще реши 

цялостно проблема. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Ако ми позволите от името на майките на децата, 

които изпращат ежедневно своите ученици от квартал Саята да ви благодаря 

за бързата реакция на кмета на общината - господин Даскалов, вие осигурихте 

този транспорт, удобен за тях. Искам обаче да задам няколко въпроса. 

Първият въпрос ми е какво се случва и кога ще може община Девин да 

предостави на нашето читалище, на нашата библиотека двата климатика, 

които ги обещахме на читалищното настоятелство. Това ми е първия въпрос. 

Вторият въпрос ми е какво се случва с бездомните кучета, тъй като в началото 

започваме с една кампания, нали да ги уловим и да ги пращаме. Лично 

заместник-кмета беше ангажиран с това действие. Искам да попитам има ли 

оторизирани хора, които ще се занимават, защото имам чувството, че престана 

това да се прави. Моите наблюдения от къде идват, значи около блока никога 

не сме имали кучета, сега имаме по пет - шест и повече. Даже беше удушена 

една котка. Имам чувството, че или прескачат или дезертират. Заместник-

кметът ми казва, че това са нови кучета, защото там се броят всеки ден. 

Кучетата са си там с изключение на едно на госпожа Йончева, което е скачало 

по-мощно. Искам да попитам продължавали това, да се прави, защото 

наистина има кучета. Имам едно предложение най-вероятно, пак в сряда, пак 

от селата  идват нови и нови кучета. Веднъж завинаги, ще ви помоля господин 

кмете, да се обърнете към нашите кметове по населени места и да се затегне 

малко това, докарване на кучета. Значи вие призовахте и без това да ги 

улавят и да не ги пускат, а да ги карат директно горе, където е кучкарника. 

Благодаря ви. 

Г-н Даскалов: - Уважаема Госпожо Тодорова, въпросът с кучетата 

наистина е много сложен, но не е престанал да бъде решаван. Да има някои 

моменти на застой, но то е свързано с пренатовареността на общинската 

администрация, защото това е една специфична дейност, която не може всеки 

да извършва. Ние нямаме обучени хора, такива каквито, да улавят кучетата.  

Затова лично заместник-кмета следи тези акции и се включва с хората, които 

са необходими, там, да му помагат, при улавянето на кучетата и отвеждане на 

мястото където ние ги гледаме. В момента ги храним и се грижим за тях. Това, 

че  там около вашия блок има, там около къщата в която живея аз, също има. 

Аз не мога да спя вечер. Опитваме се и сигурно ще продължим по същия 

начин да работим, да стигнем някакъв оптимум да се успокои населението и 

децата спокойно да ходят на училище. Това не е идеята. Това е целта, но не 

става изведнъж. До колкото контрола за извеждане на кучета от селата, аз не 
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мисля, че селските кметове, могат да свършат тази работа. По-скоро е работа 

на полицията, да се извършват по-редовно проверки в сряда на автомобилите 

които влизат в града. Проблема съм го поставил и пак ще го поставя, 

въпросите към началника на РУ - Девин да бъде засилен контрола в сряда. 

Знаете, че няма как, няма хора, които да извършват специално, тази дейност 

улавяне на кучета, отвеждане и така нататък. Там има едно момче, което е 

назначено в БКС. Той е назначен, затова да се грижи за кучетата. Понеже ние 

не можем, да ги оставим така безстопанствено. На всички вас, трябва да ви е 

ясно. Отново сме свидетели на действия, които са според мен тенденциозни, 

целенасочени и злонамерени. На няколко пъти там се хващат малки 

циганчета, които отиват и се опитват да отворят вратата и да изпускат 

всичките кучета, да се върнат обратно в града. Кой го прави. Това не сме ние 

за всеки случай, защото ние се опитваме да ги вкарваме, а не да ги 

изкарваме. Всеки от вас нека си направи извода. Това е, което мога да кажа 

по въпроса. 

 

Г-жа Тодорова: - Една реплика, ако може. Сега ми идва наум едно 

предложение. Не може ли да се обърнем към ловните дружинки, когато не са на лов 

примерно да се организират, да направим, една масова хайка, повече кучета да 

изловим. Разбирате ли. Ако трябва да се включим всички наистина. Проблема е 

голям и не можем да го решим. Да кажем примерно само от страна на общината, 

трябва да се включат да и да помогнат доста хора.  Ще ви помоля за  отговор на 

другия въпрос за читалището.  

Г-н Даскалов: - За читалището последно, което беше прието и то 

доста сериозно е от директорите на Девин - АД и очакваме отговор. Там сме 

предвидили средствата, които са обещание от тях, да бъдат дарени на община 

Девин за два климатика, за библиотеката в дома на културата, два климатика 

за актовата зала в средното училище и още някои средства, които винаги ще 

са в обществена полза. Но част от тези средства са именно за двата климатика 

в дома на културата, веднага след сесията, ще се опитам да се свържа с тях и 

да проверя, до къде е стигнал въпроса. 

Г-н Чаушев: - Благодаря. Други колеги. Заповядайте господин 

Стоянов. 

Г-н Стоянов: - Аз искам да попитам за спортната площадка в Настан. 

До къде стигнахте, търсите ли финансиране. От къде го търсите, ще има ли 

спортна площадка или да продължават настанските младежи да пият по 

ресторантите. 
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Г-н Даскалов: - По отношение на спортната площадка в Настан сме 

направили проекто предложение по програма за развитие на селските райони. 

Там процента на надеждата е също много висок. Тъй като има по-малко 

входирани проектни предложения за тези от които са очаквани. В смисъл 

такъв, че ако са очаквали около 100, те са подадени около 30 и няколко. 

Между тях сме и ние. Там точките, които сме спечелили са доста високи и 

голяма е вероятността, там да бъдем финансирани, като и по двата проекта по 

програмата за развитие на селските райони за улицата „Гимназиална”, за 

която говорих преди малко и спортната площадка в Настан. Минаха и по-

етапни проверки по фонд „Земеделие”. Това, че са минали вече на такава 

проверка, има още по-голяма надежда, че ще бъдат финансирани. Така, че 

работим по въпроса. 

Г-н Стоянов: - Наистина младежите си организират събития турнири, 

играят на неподходящи терен, може да се наранят, там на обора. 

Г-н Даскалов: - Скоро говорих с момчетата точно, след един такъв 

турнир и на тях им обясних, какво правим по въпроса. Чакаме оценката  и се 

надявам и за финансиране, проектът е готов. Така, че веднага, можем да 

започваме строителството. 

Г-н Стоянов: - А за питейната вода. Кога може да се започне. 

Г-н Даскалов: - За питейната вода, вече проекта е изготвен. До сега 

поне, знаете, че нямаше проект. Той е предоставен на общината. Предстои да 

обявим процедура, да обявим избор на строително монтажните дейности и 

едва след като имаме избран изпълнител, може да получим финансирането, 

което е обещано.  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте господин Семчев. 

Г-н Чаушев: - Въпроса ми е как стои незаконното строителство на 

Забрал и на комисиите  го поставих този въпрос. Чисто информативно 

забелязвам, че в рамките на нашия мандат, три години се появиха много 

масивни бетонни сгради около блока на Забрал, там където живеят наши 

съграждани. Упражнявайте контрол на незаконното строителство, защото това 

ще гръмне, като проблем, сериозен на общината, ако не предприемем някакви 

сериозни действия. Добри практики  има Гърмен както има в Пловдив. Да не 

чакаме, да станат толкова незаконните сгради, защото информацията е, че  и 

в Девин не се упражнява контрол и идвайки се заселват и тук още. Доколкото 

имам информация теренът е общинска собственост. Не ми отговаряйте на 
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въпроса. Просто възложете проверка и приложете закона с цялото си  

строгост. Така както е с всички останали живущи на територията на община 

Девин и на тези които проявяват своеволие да строят на Забрал, без всякакъв 

строителен режим. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте госпожа 

Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Искам да внеса малко яснота по отношение на  

проблема с кучетата. Преди може би половин година, когато заместник-кмета 

се срещна с представители на неправителствените организации, там си дадоха 

точно конкретни, точни и ясни предложения, включително и документация и 

срещи със служители, които трябва да се включат активно за решаването на 

този проблем. Имам предвид Лоска, която работи в БКС и отговаря за тези 

неща. Тогава се даде предложение, полицаите да спират колите всяка сряда и 

да проверя в колите вътре има ли кучета. Тогава имаше представители на 

полицията. Те споделиха, че за тях това също е трудно и не винаги може да 

има очаквания резултат. Още тогава се предложи представителя на общината 

заедно с представителя на тази неправителствена организация заедно с 

ветеринарния представител тук в общината, да се мине по селата и да се 

опишат всички кучета, които се намират на територията на едно населено 

място. Тогава вече, може да се контролират този процес  с изхвърляне на 

кучета от селата и пренасянето в града и изоставяне по улиците. Не знам 

докъде стигна това нещо. Изпълни ли се или не се изпълни. Защото може да 

упражняваш контрол върху нещо, върху което имаш поглед, ако не знаеш в 

селото колко кучета има, как да докажеш, че тези кучета са изхвърлени от 

това село, само с акции в сряда на КПП. Това няма как да стане. В неделя 

ходят доброволци, да се занимават с кучета, горе, хранят ги, грижат за тях , 

без да получават нищо. Толкова могат хората да направят. Събираха пари, 

правиха кампании за закупуване на къщички. Аз мисля, че гражданите 

достатъчно са взели присърце, този проблем и се включват, кой колкото има 

възможност. Ясно е, че само с усилията на общината, този проблем, няма да 

се реши. Това на всички ни е ясно, въпроса е, да има синхрон, между всички 

тези отделни страни и ако мога така да ги нарека общината, Ветеринарна 

служба, граждани, неправителствени организации и така нататък. В крайна 

сметка решаваме си проблема за нас, а не за някой друг и на никой не му е 

приятно това. Няма квартал в Девин в който да не се разхождат бездомни 

кучета. Няма такъв. Аз съм сигурна, че има и горе при кмета има и при вас 

има и при нас и така нататък. Въпреки, че са събрани толкова, много кучета 

горе, кучетата продължават да се множат. Но вече ми е притеснено 
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съобщението, което направи кмета, че са ходили циганчета, да отварят 

вратите. Това стана както миналия път с водата горе  и помпата да изгоря. 

Ами дайте да сезираме полицията. Аз също искам да знам, кой прави тези 

неща. Не може някой да създава нещо, а друг да го руши след него. Дайте да 

подадем сигнал в полицията, да направи проверка, кой всъщност е поръчител 

на тези неща, както за водата, трябваше да се даде сигнал в полицията и да 

се види, не да се обвинява така в публичното пространство някой, всеки да се 

съмнява в другия. Дайте да видим в крайна сметка, кой ги прави, тези неща и 

да ги знаем хората, които ги правят, защото в даден момент всеки се съмнява 

във всеки. Да сезираме полицията, да се викнат, тези циганчета и теще кажат 

кой ги изпраща. Те няма да скрият. Това е нечовешко. 

 Г-н Даскалов: - Да сезираме полицията за какво, да я сезираме, 

защото това не е престъпление, да отидеш да отвориш и да пуснеш кучетата 

на свобода, то не е никакво престъпление. Ние знаем кои са децата от Забрал 

знаем ги кои са. Те са хванати на място. Аз изнесох един факт и не споменах 

имена. Аз също искам да знам кой е. Запознах ви с фактите на няколко пъти, 

че са хващани ромчета, които са се опитвали, да отварят вратата на 

кучкарника Единственото нещо което казах е, че това не сме ние.  

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Други колеги. Ако няма, поради 

изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на общински съвет. 

Благодаря Ви за участието. 
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