
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

РЕШЕНИЕ № 104

от 19.07.2018 г.

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”

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.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

19.07.2018 г., Протокол №10, т. 1, ДЗО - 116/13.07.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

РЕШЕНИЕ № 105

от 19.07.2018 г.

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”

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.

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

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

19.07.2018 г., Протокол №10, т. 2, ДЗО - 117/13.07.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

РЕШЕНИЕ № 106

от 19.07.2018 г.

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”

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.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

19.07.2018 г., Протокол №10, т. 3, ДЗО - 118/13.07.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

РЕШЕНИЕ № 107

от 19.07.2018 г.

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

област Смолян

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.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

19.07.2018 г, Протокол №11, т. 1, ДЗО - 114/11.07.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

РЕШЕНИЕ № 108

от 19.07.2018 г.

Прекратяване на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна

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

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.
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Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

19.07.2018 г., Протокол №11, т. 2, ДЗО - 137/18.07.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин



ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg

РЕШЕНИЕ № 109

от 19.07.2018 г.

Отмяна на 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

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

– 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.
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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.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на

19.07.2018 г., Протокол №11, т. 3, ДЗО - 138/18.07.2018 г. от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев

Председател на Общински съвет – Девин
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