
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

ПРОТОКОЛ

№ 10 от 19.07.2018 година

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

19.07.2018 година /четвъртък/ от 16:30 часа в заседателната зала на Община Девин.

На заседанието присъстват:

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

съгласно подписан присъствен лист.

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

председател на Общински съвет – Девин.

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги, добре дошли на днешното извънредно

заседание на общински съвет. По някога се налагат такива извънредни заседания,

но е така когато се работи с такива обороти. На настоящето заседание има наличие

на кворум от 17, присъстват 16 общински съветници, отсъстват един по уважителна

причина. Раздаден, ви е Дневния ред. Откривам извънредно заседание на

Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. и чл. 65, ал. 3

от ПОДОСНКВОА.

Имате думата за разисквания по ДР. Надявам се че всички сте се

запознали с ДР. Ако, няма други, предлагам да прекратим с разискванията по ДР,

който е съгласен, моля да гласува:

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

Г-н Чаушев: - Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на

Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 13.07.2018 г. относно: Изменение

на Решение №105 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване

на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация

на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна

сграда – гр. Девин, община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 13.07.2018 г. относно: Изменение

на Решение №106 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване

на съгласие за ползване на краткосрочен 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 Районна служба „Пожарна

безопасност и защита на населението”.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 13.07.2018 г. относно: Изменение

на Решение №107 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване

на съгласие за ползване на краткосрочен 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 Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР,

моля да гласува:

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 13.07.2018 г. относно: Изменение

на Решение №105 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване

на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация

на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска административна

сграда – гр. Девин, община Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за

разглеждане и гласуване.

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Даскалов. Имате думата за становища,

мнения, допълнения и предложения по ДЗ. Надявам се че всички сте се

запознали с нея. Ако, няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ,

който е съгласен, моля да гласува:

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 16.
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Колеги, чета следния проект за Решение:

РЕШЕНИЕ № 104

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 №105 от 26.07.2017 г. по т. 2 в частта вид на дълга

и условия на погасяване, както следва:

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем.

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.12.2018 г.

2. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК.

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”

Eлена 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”
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Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”

Юлиян Велков Семчев – „ЗА”

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА”

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 13.07.2018 г. относно: Изменение

на Решение №106 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване

на съгласие за ползване на краткосрочен 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 Районна служба „Пожарна

безопасност и защита на населението”.

Докладва: Кмет на Община Девин

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за

разглеждане и гласуване.

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Даскалов. Имате думата за становища,

мнения, допълнения и предложения по ДЗ. Темите от трите докладни са

аналогични само, че се отнасят за три различни сгради.

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

съгласен, моля да гласува:

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

Колеги, чета следния проект за Решение:

РЕШЕНИЕ № 105

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 от 26.07.2017 г. по т. 2 в частта вид на дълга

и условия на погасяване, както следва:

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.12.2018 г.
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2. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК.

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”

Eлена 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 – „ЗА”

Юлиян Велков Семчев – „ЗА”

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА”

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред.

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 13.07.2018 г. относно: Изменение

на Решение №107 от 26.07.2017 г. на Общински съвет – Девин във връзка с даване

на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация

на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град Девин
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– въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление -

Девин”.

Докладва: Кмет на Община Девин

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за

разглеждане и гласуване.

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Даскалов. Имате думата за мнения по

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

моля да гласува:

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

Колеги, чета следния проект за Решение:

РЕШЕНИЕ № 106

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 №107 от 26.07.2017 г. по т. 2 в частта вид на дълга

и условия на погасяване, както следва:

 Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.12.2018 г.

2. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК.

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”



Протокол № 10 от 19.07.2018година

7

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”

Eлена 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 – „ЗА”

Юлиян Велков Семчев – „ЗА”

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА”

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

Г-н Чаушев: - Колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам

днешното извънредно заседание насрочено за 16:30 часа. Благодаря Ви за

участието.

РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:
Славка Чавдарова /Дата: г./
Младши експерт К ОбС- Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

ПРОТОКОЛ

№ 11 от 19.07.2018 година

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

19.07.2018 година /четвъртък/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин.

На заседанието присъстват:

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

съгласно подписан присъствен лист.

Г-н Семчев напусна заседанието преди обявяването на Дневен ред.

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

председател на Общински съвет – Девин.

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги преминаваме към второто извънредно

заседание за днес, насрочено за 17:00 часа. На настоящето заседание има наличие

на кворум от 17 присъстват 16 общински съветници, съгласно подписан присъствен

лист отсъства един по уважителни причини. Раздаден, ви е проекта за Дневния ред.

Откривам извънредно заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23,

ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА.

Г-н Семчев и г-жа Василева към момента отсъстват.

Имате думата за мнения, допълнения и предложения по ДР. Вчера на

работната среща с ПК „ЗСПЕ”го обсъдихме.

Ако, няма , предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е

съгласен, моля да гласува:

14- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 14.

Г-н Чаушев: - Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на

Общински съвет.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 11.07.2018 г. относно:

Управление на общински имот с № 003390, с. Селча, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 18.07.2018 г. относно:

Прекратяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за

активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 18.07.2018 г. относно: Отмяна на

решение за назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”

ЕАД, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

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

гласува:

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 11.07.2018 г. относно:

Управление на общински имот с № 003390, с. Селча, община Девин, област Смолян.

Докладва: Кмет на Община Девин

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за

разглеждане и гласуване.

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Имате думата за мнения,

становища, допълнения и предложения по ДЗ. Надявам се че всички сте се

запознали с ДЗ.

Заповядайте г-жо Чаушева.

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н кмет, колеги и

гости тази ДЗ беше взето решение да мине на извънредна сесия въпреки, че не е

спешна, но тъй като решихме, че ракията е важна колкото здравето на населението,

тя беше включена в извънредна сесия и е добре да я подкрепим. Благодаря.

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Ако, няма предлагам да

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

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

Колеги, чета следния проект за Решение:



Протокол № 11 от 19.07.2018година

3

РЕШЕНИЕ № 107

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за

отдаване под наем на една стая от сграда, находяща се в имот № 003390, с. Селча,

община Девин, област Смолян с площ от 15.70 кв. м. Начин на трайно ползване:

Друга селскостопанска територия с месечен наем от 25.12 лв. с ДДС съгласно

Приложение №1 от Наредба №2 на Община Девин.

2. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по

изпълнението на решението.

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”

Eлена 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”
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Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА”

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА”

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 18.07.2018 г. относно:

Прекратяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за

активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

Докладва: Кмет на Община Девин

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за

разглеждане и гласуване.

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Имате думата за мнения,

становища, допълнения и предложения по ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева.

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател,Уважаеми г-н кмет, колеги и

гости вчера ПК „ЗСПЕ” беше свикана извънредно спешно без да знаем за

какво става въпрос и без да имаме възможност да се запознаем с детайлите

около двете докладни заради, който се събираме извънредно днес. Така или

иначе имах време да се запозная подробно и с решенията на

административния съд както и с ДЗ. В тази връзка искам да коментирам

следното: решението на административния съд е излезнало на 04.06.2018 г.

преди близо два месеца като наредбата, която е върната т.е. е обявена, за

нищожна поради това, че не е била публикувана на интернет страницата на

община Девин. Кореспонденция с тази наредба се е водила с общински

съвет още през март месец 2018 г. Не е отишъл представител на община

Девин тогава, когато се е гледала наредбата в съда, но така или иначе

правния отдел и председателя на общински съвет са били запознати с това

много отдавна. Интересен факт е, че решението излиза на 04.06.2018 г. на

06.06.2018 г. по справка от съда е връчена на общински съвет на община

Девин. Времето за конкурса знаем, че нашето решение за конкурса е от

30.05.2018 г., но дефактно конкурса започва да тече чак от 15.06.2018 г. и

ми е много интересно как за месец и дванадесет дни нито председателя на

общинския съвет, нито юристите към община Девин са алармирали, че е

отменена наредбата по която ние ще провеждаме конкурс. И въпросът ми е

към председателя: Защо се обявява конкурс, след като общинския съвет е
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знаел, че наредбата е отменена и се чакаше едва ли не последния миг това

нещо да се случи и отново да има напрежение.

Другата гледна точка така или иначе нашата наредба, която съда отменя в

чл. 39 изрично е записано, че когато управлението т.е обявяването на

процедурата по конкурса както и възлагането на управлението на лечебни

заведения в сила е Наредба №9 и Закона за лечебните заведения. Направих

си труда да проверя как са възлагани т.е как е обявяван конкурса в

предишните мандати, включително и на г-н Василев тогава, когато не съм

била и общински съветник тази наредба въобще не е цитирана, когато се е

обявявало конкурс затова, защото правилото по което се движи и самият

конкурс и провеждането на самия конкурс и възлагането на управлението е

единствено и само по Наредба №9 и по Закона за лечебните заведения.

Изрично е записано и в самата наша наредба това нещо, че когато

управлението на търговско дружество с общинско участие такова каквото е

лечебното заведение изрично е записано, че се движи по Наредба №9 и

Закона за лечебното заведение. Въпреки това тъй като не съм юрист си

направих труда да си проведа и консултации с юристи до обяд потвърдиха

това, което ви казвам в момента, което дефактно не е никаква пречка за

провеждане на конкурса т.е. няма да има никакви правни последици. Аз

така или иначе нямам право да гласувам по тези две точки, но предвид

напрежението, което се създаде през последните два месеца днес се

входираха поредни две молби на лекари, които желаят да напуснат

лечебното заведение плюс още три занапред. Докато ние си играем на

конкурси да има, да няма, този закон, онази наредба просто няма смисъл

вече да правим каквото и да било за това лечебно заведение. Безсмислено е

с конкурс, без конкурс още малко, ще останем без болница. Така, че вие си

преценете да давате ли вход на конкурса или отново да се залавяме за едно

нищо, което дефактно няма да има никакви последици и в крайна сметка

отново да тече един период на напрежение в които това се отразява не само

на работещите там, защото работят в несигурна среда, отразява се и вече на

пациентите и мога да ви кажа, че от две седмици даже имаме отлив и на

пациенти. Това е което искам да ви кажа и очаквам председателя да ми

отговори как един месец и дванадесет дни никой не алармира, че има

проблем и още преди един месец да се спре тази процедура поне хората,

който имат намерение да се кандидатират, поне да имат време и още да се

подготвят, да имат време да си направят сметка и да си преценят какво да

правят. Те са поставени вече и пред свършен факт. Как се видя вчера не се

видя пет дни по рано или пет дни по късно, така и не става ясно. Благодаря

ви.

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

Василева.
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Г-жа Василева: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Даскалов,

колеги и гости в залата, като се прибрах в къщи реших да седна и аз да се

позанимавам и да прочета, но ми се струва г-н Даскалов, че трябва да се обърне

особено внимание на юристите, защото ние направихме грешка по време на

вземането на решение относно конкурса. Можеше да се огледа спокойно и щяхме да

го обявим само по Наредба №9, която е за условията и реда за провеждане на

конкурс за възлагане управлението на лечебните заведения и Закона за лечебните

заведения. Тъй като ние колегите не сме юристи и няма как да знаем и мисля, че

тези неща трябва да се оглеждат от юристите на общината. Също така, аз бях

притеснена от това което видях. Прочетох решението на съда видях, че е от

04.06.2018 г. сега чувам, че е влезнало в общината на 06.06.2018 г. на 21

влиза в сила и знаете ли, кое най - много ме притесни, че точно когато

изтече датата за прием на документи, ние трябваше спешно да се съберем и

другото което ме притесни, комисията по бюджет и финанси взе решение да

има конкурс, а комисията по здравеопазване вчера трябваше да вземе

решение за отмяна. Ние така или иначе това го казвам само информативно,

но трябва да си вземем всички забележка взаимно и ще се учим до края

разбира се, но аз не съм се консултирала с никой, но това което прочетох и

колкото е в моята компетенция след като в решението ние сме взели и

фигурират двата нормативни акта както Наредбата за реда за упражняване

правата на собственик на община Девин в търговските дружества, която ни

препраща към Наредба №9 и според мен трябва да се отмени това решение

въпреки, че сме направили грешка и за пореден път ви казвам ставаме

смешни и затова да се обърне особено внимание на юристите в общината.

Нито кметовете в тази си част са компетентни не идват с юридическо

образувание, но и не са длъжни, но имат екипи, които трябва да си гледат

работата, за да не ставаме смешни и да създаваме напрежение в

обществото. Благодаря ви.

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Ако няма позволете ми

да отговоря с няколко изречения на зададените въпроси. Започвам първо с

въпроса на г-жа Василева: комисията по бюджет и финанси взе решение и

даде становище, защото отговаря за търговските дружества с общинско

участие. Тогава на заседанието, което беше проведено на края на май месец

бяхме упрекнати, защо тази комисия се занимава с провеждането на

конкурса, а не комисията по здравеопазване. Затова вчера преценихме, че е

редно комисията по здравеопазване да вземе становище и отношение по

този въпрос поради упрека, който беше отнесен спрямо нас на заседанието

на 30.05.2018 г. На този въпрос това мога да отговоря и считам, че не е

проблем и комисията по здравеопазване и комисията по бюджет и финанси
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да вземат такова становище, но вчера така се получи екстремна ситуация.

Относно вземането на решение. Главния нормативен акт по които се вземат

решения на общински съвет това е ЗМСМА плюс всички останали закони към

който се отнася даденото решение. Отделно на това наредбите, които са

изработени по тези закони и наредбите на общинските съвети, които са

изработени съгласно разпоредбите на съответните нормативни актове в

случая Наредбата за упражняване правата на собственик в търговските

дружества с общинско участие, която е приета на основание Закона на

общинската собственост и на основание на Търговския закон. Така, че

винаги когато ние вземаме някакво решение освен в основанията, които се

пишат законовите основания в определените закони цитираме и наредбите,

по които работи общинския съвет. Както каза г-н Даскалов в ДЗ в проекта

на договор за управление на лечебното заведение са цитирани няколко

члена от наредбата, която е отменена от административен съд и затова се

сметна за необходимо да не се предприемат по нататъшни действия по

провеждане на този конкурс, защото ще стигнем до един правен казус от

който няма да можем да излезем. Коментирано е вчера и завчера с наши и

външни юристи така, че се стигна до едно общо решение да не влизаме в

един правен казус от продължаване на действията по тези две решения,

които ги взехме в края на май месец. Г-жо Чаушева добре сте прочели

решението на административен съд в Смолян обаче пропускате някой

съществени неща.

1. Действително, че кореспонденцията по тази наредба върви от

средата на март месец, делото е образувано в края на май месец, а

решението, което взехме ние за провеждане на конкурс е от 30.05.2018 г.

Към момента на вземането на решение така както го коментирахме вчера на

работната среща, ако си спомняте и колегите, който присъстваха на

комисията могат да го потвърдят, че решението което ние сме взели на

30.05.2018 г. е законосъобразно към момента на вземане на решение и ние

не можем да знаем какво, ще бъде тяхното решение. Решението на съда

излиза на 04.06.2018 г. и ние сме предприели съответните мерки и вярно е

че не сме изпратили представител на самото заседание, но сме изразили

становище пред административния съд в Смолян. Така, че ние към

30.05.2018 г. не можем да коментираме какво, ще е решението на съда

разбирате ли. Ние нищо не сме нарушили към момента, когато сме взимали

решение за провеждане на конкурс и избор на комисия.

2. След уведомяването на общински съвет за взетото решение от

административния съд Смолян, ние сме предприели допълнителни

консултации за обжалване на това решение, защото има 14 – дневен срок за

обжалване. Едно решение не влиза в сила докато не изтече

законосъобразния 14 – дневен срок за обжалване. Този срок изтече на
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20.06.2018 г. или на 21.06.2018 г. В този 14 – дневен срок ние сме се

консултирали с юристите дали има смисъл да обжалваме това решение на

съда и какво ще бъде постигнато с това нещо. Оказа се че най вероятно

делото, ще бъде изгубено както се случва с много наредби на общински

съвети именно поради тази причина, че тези наредби към момента на

приемането им масово през годините 2008 г., 2009 г., 2010 г., те не са били

подлагани на публично обсъждане така като е в Закона за нормативните

актове. Аз ви гарантирам, че при един следващ преглед от страна на

прокурора не е изключено и друга наредба да отпадне по същия начин. Аз

съм си направил тази проверка дали евентуално всички наредби са били

обявявани по чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове за публично

обсъждане, което касае най - малко обявяване на интернет страницата на

общината. Факт е че наредбата е отменена, факт е че решението е влезнало

в сила на 21.06.2018 г. Уведомени са общинска администрация

своевременно и се търсеше решение евентуално дали, ще може да

продължим процедурата по провеждане на конкурса или няма да можем да

продължим и в какъв казус ние ще попаднем. Оказа се че няма да може и се

стигна до това решение.

Заповядайте г-жо Чаушева.

Г-жа Чаушева: - Аз още веднъж ще уточня пред колегите:

1. Изобщо не оспорвам законността на внесените от кмета докладни. Така е

преценил, сметнал е изрядно всичко си е подал по нагледния начин. По същия начин

сме обявили ние конкурса на 30.05.2018 г. без да знаем още, че ще има решение от

04.06.2018 г. само, че вие не ми отговаряте конкретно на въпроса, който ви попитах.

Въпреки, че на мен някой неща ми станаха ясни от това, което чух в момента,

защото излиза, че през цялото време вие сте знаели, че има проблем с тази наредба

т.е. срока за обжалване е минал казахте края на юни няма да уточнявам дата още

други неща консултации, работи истории. Много ми е интересно и тогава да попитам

председателя, аз снощи исках да се свържа с нея, но не успях председателя на

комисията кога разбра, че няма да може да се проведе конкурс, защото има проблем

с наредбата. Кога разбрахте, че има решение, което отменя наредбата г-жо

Тодорова. Ясно е че г-н председателя е бил през цялото време в течение на нещата

и ни го сервира в последния момент. Вие кога разбрахте?

Г-жа Тодорова: - Вчера.

Г-жа Чаушева: - Значи вчера. Малко преди мен. Дано да не е бил

предишния ден, защото е жалко, виждате ли за какво говоря колеги, че не ни се

свежда важна информация, която създава напрежение в последствие. Сигурна съм

че ако се беше тръгнало към отмяна на конкурса преди петнадесет дни, айде да не е
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преди два дни, но поне преди петнадесет дни въпреки, че се е знаело още преди

месец и половина, че сте се стигне до тука пак нямаше да има такова напрежение

каквото има сега. Виждате ли кое поражда напрежение, че се чакаше да изтече

срока за подаване на документи и чак тогава се отменя конкурса. Никой не оспорва

нито законността, нито начина по който се внасят нещата. Да вярно е съда отменя,

да прав е, да кмета има право да внесе, внесъл е и това никой не го оспорва, но

начина по който се постъпва е некоректен за пореден път. Аз също подкрепям г-жа

Василева затова, че айде няма да изпадам в крайности, но за пореден път станахме

свидетели на нещо, което можеше да бъде избегнато. Вчера споделих, че ние докато

си ръфаме мръвките един от друг и по този начин си вредим взаимно времето което

изгубихме за това нещо можеше да го използваме за нещо позитивно. Съжалявам.

Г-н Чаушев: - Ако така четете сайта на община Девин, там се

обявяват абсолютно всички действия и решения на общински съвет,

включително и отменените актове, наредби и включително и протестите,

който постъпват от прокурора за различни видове членове от наредби и

правилници на общински съвет. Ако бяхте така заинтересована да четете и

там нещата които излизат, където всички общински съветници и цялото

гражданство се информира щяхте да го разберете това още на 30.06.2018 г.

Защото в момента в които влезе в сила едно решение на общински съвет

председателя на общински съвет уведомява обществеността за това нещо

чрез сайта на общината.

Г-жа Чаушева: - Г-н председател, аз ви вярвам, вярвах ви до този момент,

но от тук насетне явно ще трябва да си следя всяко нещо. Освен това преди да

обявите на обществеността, аз мисля, че като равни, защото всички тук сме равни

нищо, че вие сте председател, но и вие сте част от този екип и мисля, че е редно

първо да уведомите общинските съветници. Още повече, че това касае въпрос,

които е от обществено значение и всички знаем, че е така и едва ли има

някой колега, които не би желал да се запознае с ситуацията, която

възниква. Аз предполагам, че никой няма да се изненада, ако ни бяхте

събрали и бяхте казали колеги така и така. Обаче ето за пореден път, аз

наистина ви вярвах разчитах, че каквото и важно да има още повече не на

скоро ви казах, че по прозрачен председател на общинския съвет не сме

имали и аз ви вярвах безрезервно.

Г-н Чаушев: - Ако е пропуск от моя страна, ще взема конкретни

мерки за това, но пак ви казвам ние през това време сме търсили решение

как да излезем от този казус. Други колеги.

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

съгласен, моля да гласува:
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15

Г-н Чаушев: - Ще добавя по подробни основания и мотиви в

предварително зададения проекта за решение.

Колеги, чета следния проект за Решение:

РЕШЕНИЕ № 108

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 216 от

04.06.2018 г. по Административно дело №63/2018 г. по описа на Административен

съд – Смолян, с което е отменена Наредбата за реда за упражняване правата на

собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в

капитала, приета с Решение № 68 по протокол №8 от 21.05.2010 г. на Общински

съвет – Девин, изменена с Решение №111 по протокол №10 от 18.06.2012 г. и

Решение №151 по протокол №14 от 14.03.2012 г. на Общински съвет - Девин. За

недопускане на незаконосъобразно провеждане на конкурс за възлагане

управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, както

и на неблагоприятни последици, до които би довело изпълнението на Решение № 76

от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин, прието по отменената Наредба за реда

за упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с

общинско участие в капитала. Както и за предотвратяване на негативни последици

от сключването на договор за управление с избран кандидат за изпълнителен

директор, съдържащ клаузи по същата Наредба,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Отменя Решение № 76 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин за

обявяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за

активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

2. Прекратява обявения конкурс за възлагане управлението на

„Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.

3. На основание чл. 60, ал. 1, предложение четири от АПК, допуска

предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението

може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Г-н Чаушев: - Допълнението е в основанието и е просто разяснение

по Решение №216 на Административен съд – Смолян.
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да

гласува:

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ. Кворум – 15.

Приема се.

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред.

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 18.07.2018 г. относно: Отмяна на

решение за назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”

ЕАД, гр. Девин.

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за

разглеждане и гласуване.

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Имате думата за мнения,

допълнения и предложения по ДЗ. Заповядайте г-жо Василева.

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Даскалов,

колеги и гости в залата, аз искам да ви помоля за следващия път когато избираме

такава комисия трябва да се внасят имената на представителите на институциите.

Ние не гласуваме институцията, ние гласуваме имена, които ще представляват

институцията. Затова ви моля предварително да уведомите институцията, да

поискате имена, който ще представляват и по време на сесия вземайки решение за

комисия ние ще гласуваме имената хората, които ще представляват тази институция.

Благодаря ви.

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов.

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и господа

общински съветници, г-жо Василева намирам предложението за правилно,

но тук възниква един проблем ние след като бяхме приели Решение №77 за

определяне състава на комисията изискахме официално с писма до

съответната институция РЗИ и РЗОК да ни изпратят поименно членове от

техните институции, които да бъдат съответно членове на комисията по

избор на управител на „МБАЛ – Девин”. Получихме имена след това обаче по

различни причини един от членовете, именно на РЗОК се наложи да бъде

сменен и затова така сме записали тука. Нищо не ни пречи обаче да

изискаме по рано такива членове за евентуалното обявяване на следващ

конкурс и да ви ги предложим, когато съгласуваме комисията за определяне
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на управител на „МБАЛ – Девин”. Ако в последствие се наложи такава

промяна незнам дали тогава, ще е необходимо ново решение на общинския

съвет, което ще забави с още поне с четиринадесет дни самия конкурс. Благодаря.

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-жо Василева.

Г-жа Василева: - Г-н Даскалов и в наредбата е отбелязано, че могат да се

поискат резервни членове както от общината хората, които представляват така и от

институциите да имаме вариант веднага да реагираме. Благодаря.

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов.

Г-н Даскалов: - Както ви казах така и ще постъпя този път. Ще

поискаме по рано членове на комисията и съответно резервни членове.

Г-н Чаушев: - Благодаря. Само да ви информирам, че в рамките на

следващата седмица ще бъде внесен проект за нова наредба, която ще бъде

публикувана на сайта на община Девин в законно обявения срок за публично

обсъждане. След което ще бъде приета на общински съвет и процедурата, ще се

задвижи на ново. Ще се стремим в най кратки срокове това да се случи.

Други колеги. Ако, няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ,

който е съгласен, моля да гласува:

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

Ще си позволя да добавя към проекта за решение както и на предишния по

подробни основания и мотиви.

Колеги, чета следния проект за Решение:

РЕШЕНИЕ № 109

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с Решение № 216 от

04.06.2018 г. по Административно дело № 63/2018 г. по описа на Административен

съд – Смолян, Общински съвет – Девин, с което е отменена Наредбата за реда за

упражняване правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с

общинско участие в капитала, приета с Решение № 68 по протокол № 8 от

21.05.2010 г. на Общински съвет – Девин, изменена с Решение № 111 по протокол

№ 10 от 18.06.2012 г. и Решение № 151 по протокол № 14 от 14.03.2012 г. на

Общински съвет - Девин. За недопускане на незаконосъобразно провеждане на

конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение
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– Девин” ЕАД, както и на неблагоприятни последици, до които би довело

изпълнението на Решение № 76 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин, прието

по отменената Наредба за реда за упражняване правата на собственик на Община

Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, във връзка с което е

прието Решение № 77 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин за назначаване

на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане управлението на

„Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Отменя Решение № 77 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин за

назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”

ЕАД, гр. Девин.

2. Прекратява правомощията на комисията, назначена с Решение № 77 от

30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин.

3. На основание чл. 60, ал. 1, предложение четири от АПК, допуска

предварително изпълнение на решението, тъй като от закъснението на изпълнението

може да последва значителна или трудно поправима вреда.

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

гласува:

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ. Кворум – 15.

Приема се.

Г-н Чаушев: - Колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам

днешното извънредно заседание. Благодаря Ви за участието.

РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:
Славка Чавдарова /Дата: г./
Младши експерт К ОбС- Девин
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