
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

  
ПРОТОКОЛ 

 
№ 7 от 28.05.2020 година 

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

28.05.2020 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на община - Девин 

Дияна Чаушева – Зам. кмет на община – Девин и  

Председател на МКБППМН 

Елка Станчева – Секретар на община – Девин 

Емануил Кущинаров - Лицензиран лесовъд 

Гости: 

Здравко Абаджиев – Началник  на РУ - Девин 

Йордан Радев – Началник  РС „ПБЗН” – Девин 

Слави Бочуков – Директор при ОП „БКС” – Девин 

Момчил Михайлов – Директор на Център за обществена подкрепа 

Радка Грозданова – Изпълнителен Директор на МБАЛ „Девин” ЕАД – Девин 

Минка Мартинова – Директор ЦПЛР – ОДК - Девин 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Иванов, гости в залата добре дошли на днешното заседание на общински съвет 

Девин. Часът е десет.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 17. Имаме кворум и можем да открием днешното заседание на общинския 

съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. Пред вас е раздаден 

дневния ред. Имате думата за предложения. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: – Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги, 

предлагаме нашата група на ПП „Герб” да отпадне  точка 21 - Избор на заместник 
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председател/и на Общински съвет – Девин от дневния ред от днешното заседание. 

Благодаря.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Чаушев. Други колеги. Виждам, че няма 

и затова предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да 

гласува: 

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

 

Колеги, подлагам на гласуване предложението, което направи г-н Чаушев да 

отпадне т. 21 от Дневния ред, който е съгласен, моля да гласува: 

6 - ЗА, 4 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Не се приема. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 09.03.2020 г. относно: Приемане 

на Отчет за дейността на Център за подкрепа за личното развитие - Общински 

детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК/ за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 17.03.2020 г. относно: Разглеждане 

Отчет анализ за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 2019 г. в 

борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на 

движението. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 17.03.2020 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2019 г. и предстоящи задачи за 2020 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 17.03.2020 г. относно: 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2019 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 18.03.2020 г. относно:  Приемане 

на Общински план за младежта за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 30.03.2020 г. относно: Разглеждане 

Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” - гр. Девин 

за 2019 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 24.04.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на 

интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 27.04.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2019 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2020 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 28.04.2020 г. относно: Отчета за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Девин за 2019 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 11.05.2020 г. относно: Годишен 

план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 20.05.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за разсрочване на дългосрочен дълг за финансиране разплащане на 

просрочени задължения на Община Девин и за финансиране на инвестиционни 

проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 20.05.2020 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 20.05.2020 г. относно: Издаване 

на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по 
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подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 20.05.2020 г. относно: Издаване 

на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 

върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 

г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 21.05.2020 г. относно: Вземане на 

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

Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по 

административен договор № BG05M9OP001-2.040-0097- C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 21.05.2020 г. относно: Приемане 

на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода от 

01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 21.05.2020 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

за първо тримесечие на 2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 21.05.2020 г. относно: Даване на 

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

проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин.” 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 21.05.2020 г. относно: Вземане на 

решение за поправка на допусната фактическа грешка в основанията при вземане 

на Решение № 46 взето с Протокол № 5 от 04.05.2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 21.05.2020 г. относно: 

Актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 21.05.2020 г. относно: Избор на 

заместник председател/и на Общински съвет - Девин. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

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

 
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, 

моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Колеги във връзка с чл. 18, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет - Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам да изберем общински 

съветник. Предлагам г-жа Росица Чолакова. Колеги други предложения. Тъй като 

виждам, че няма други, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

 16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. 

 

Подлагам на гласуване предложението, което направих за г-жа Росица 

Чолакова, който е съгласен, моля да гласува: 

 
14 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 

17. Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви колеги. Заповядайте, г-жо Чолакова. 

Докато г-жа Чолакова,  заеме своето място, искам да информирам гостите в залата, 

че всички докладни записки за днешното заседание са предоставени на постоянните 

комисии. Проведени са редовни заседания на ПК, разгледани са ДЗО и са обсъдени. 

Има становища по тях.  
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Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 09.03.2020 г. относно: Приемане 

на Отчет за дейността на Център за подкрепа за личното развитие - Общински 

детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК/ за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. 

Всички ДЗ са разгледани от постоянните комисии към общински съвет Девин 

и имат становища. ДЗО има положително становище от ПК ”Образование, 

младежки дейности, спорт, туризъм, култура”. Колеги, имате думата. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 69 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс, гр. Девин за 2019 година, съгласно приложението. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чолакова:  

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 17.03.2020 г. относно: 

Разглеждане Отчет анализ за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 

2019 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и 

безопасността на движението. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 
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Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - ДЗО има положителни становища от всички ПК. 

Колеги, имате думата. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева: - На общо заседание на комисиите се поставиха 

въпроси. Единият въпрос беше поставен от колега - съветник  това е, че най 

- често младежите се събират на групи след 17 часа, тъй като се знаят, 

местата, където се събират в града. Дали нещо допълнително се прави във 

връзка с тези събирания. Аз също имам един такъв въпрос, който е свързан 

с наркотичните вещества. Много малко виждам  в отчета относно това, а и 

констатациите са малко. Голямо е притеснението от това което се случва в нашия 

град. Колеги, ако искате и  имате някакви други въпроси,  питайте, предлагайте 

господин Абаджиев – Началник на РУ – Девин е в залата. Заповядайте госпожо 

Тодорова.  

 

Г- жа Тодорова: - Ние поставихме доста въпроси, не знам дали господин 

Абаджиев се е запознал с въпросите, които ние сме ги поставили. Ако трябва ще ги 

поставим отново. Нека, ако желае да отговори на първите два въпроса, после ще ви 

задам останалите мои въпроси. Благодаря. 

 

Г-н Абаджиев: - Уважаема госпожо Василева, уважаеми господин кмет, 

уважаеми дами и господа общински съветници и гости в залата, относно първия 

въпрос за събирането на млади хора в парка. Искам най-напред да внеса яснота, 

просто да поясня как е устроена работата на Районно управление в тази насока. 

Девин и Доспат за двата града, това е района, който обслужва районно управление 

Девин, където имаме 24 часа покритие с наряд изпълняващ  патрулна дейност. 

Районното управление има също така  24 часа дежурство от оперативен дежурен, 

който след 17 часа ръководи силите и средствата на районното управление. Има 

една информационна карта, която се попълва от днес за утре, утвръждава се от мен, 

сканира се и се изпраща в Главната дирекция. В тази информационна карта е 

определено точно, къде, в колко часа, колко време, трябва да бъде наряда 

изпълняващ  патрулно постова дейност. Автомобилът с който се изпълнява патрулно 

постовата дейност е оборудвано с GPS система и по всяко едно време от Главната 

дирекция от нас, може да видим къде наряда изпълнява своите задължения. Така, че 

няма как наряда да проявява някаква автономност и да решава - дай да отидем до 

Настан и да пием кафе или на Струилица, както един господин беше писал  внаш 

вестник, че наряда  постоянно си ходи на Струилица и си пие кафето. 24-часовото 

покритие има града, 24 часа може да се следи това от Главната дирекция и от нас, 

като ръководство, така че няма как просто наряда да не си изпълнява задълженията. 

Сега друг е въпроса информационната карта, как се попълва и какво сме заложили в 



 

Протокол № 7 от 28.05.2020 г. 

8 
 

нея. Градът е разделен на три маршрута, които обхващат всеки един район, 

всичките улици. Тези три района примерно от 17.30 часа до 19.30 ч. в 

информационната карта пише наряда е по маршрута №1 улица „Освобождение” или 

„Васил Левски” и така нататък. Когато попълваме тази информационна карта ние се 

ръководим от една друга карта, карта на престъпността в която се отбелязва, всяко 

едно извършено престъпление, часа и точно мястото. Когато ние попълваме тази 

информационна карта се ръководим от тази карта на престъпността, къде се  

извършва в този часови диапазон най-много нарушения на обществения ред и 

престъпления и залагаме точно там да бъдат разположен наряда. Не е уместно 

например от 24 часа до 4 часа когато пред дискотеката ври и кипи наряда  да е 

разположен на саята, да не е съобразено.  Относно това,  че младежите се събираха 

в парка най-много сега почват да се събират, когато се затопли времето – лятото. 

Това е съобразено с нашето попълване на информационната карта и сме достатъчно 

време отделили наряда да обикаля около парка и да следи, за да няма нарушаване 

на обществения ред. Сега друг е въпроса знаете, че живеем в дни в които 

комуникациите са силно развити нашите движение постоянно се следят, едно 

телефонно обаждане всички знаят къде сме и в другата посока, могат да правят 

каквото си искат. В тази насока благодарение и на предишното ръководство на 

общински съвет и ръководството на общината и сега в момента работим по едно 

направление където наистина ще даде много повече сигурност на хората и ще имаме 

покритие по всяко едно време на целия град, а именно изграждане на 

видеонаблюдение. Това видеонаблюдение е в доста напреднала фаза и аз силно 

разчитам на вас и на вашата активна работа в тази насока, скоро да бъдем снабдени 

с това видеонаблюдение, защото на всички вас ви е ясно най-добрата превенция е 

разкриването на едно престъпление и получаване на съответно съдебно решение в 

полза на обществото а другото е видеонаблюдението именно в тази насока ние в 

момента действаме.  

 

 Г-жа Василева: - Аз ви поставях въпроса за наркотичните вещества. 

 

Г-н Абаджиев: - Да, относно въпроса,  мога да ви кажа, че наистина 

ситуацията е тревожна. Все повече и повече навлиза наркоразпространението и 

употребата на наркотици, особено сред младите хора. Работим усилено. Това е и 

приоритет и на МВР респективно и на нас, работим усилено в тази насока. Само за 

ваша информация, мога да ви кажа, че за миналата година имаме за цялата година 

пет случая на заловени извършители на наркоразпространение и употрeба на 

наркотични вещества. Тази година само до обявяване на извънредното положение 

имаме седем констатирани случая до началото на март за наркоразпространение и 

управление на МПС след употреба на наркотици. В тази насока ние винаги сме 

разчитали на подкрепата на местната власт и на местното самоуправление. 

Миналата година ни бяха закупили Drake чекове по линия на обществения ред и 
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сигурност, които бяха изключително полезни за нас и бяха използвани много 

рационално и даваха резултати. Предишните години нямахме констатирани случаи 

на управление на МПС след употреба на наркотични вещества благодарение на това 

че бяхме снабдени с такива дрег чекове започнахме активно работа в тази насока и 

имаме резултати. Тази година пак разчитаме на една подкрепа от ваша страна за 

снабдяване на дрег чекове. На този етап не сме се обръщали към вас за съдействие, 

тъй като сме получили достатъчно дрег чекове от община Доспат, а те са с трайност, 

имат шест месеца  трайност. Така, че трябва да ги използваме, първо тях, тогава 

може би ще се наложи да идваме при вас за съдействие, да бъдем снабдени. Знаем 

ги децата, които разпространяват наркотични вещества, следим ги от късо, 

оперативно сме ги обезпечили, смятам че постигаме добри резултати в тази насока, 

може би в дирекцията сме на едно от първите места. Така, че работим активно по 

тази линия. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Абаджиев. Господин Абаджиев, 

колега наш общински съветник постави въпроса за населеното място в село 

Грохотно. Знаете, че централния път преминава през средата на селото, те са 

обезпокоени, защото самите деца непрекъснато играят на централния път. Какво 

може да се помисли, тъй като колите по-голямата част преминават с висока скорост 

не са съобразени, съгласно нормативните актове. Какво може да се направи. 

 

Г-н Абаджиев: - Видеонаблюдението по населените места пак е във ваши 

ръце, що се касае до, аз до колкото ви разбирам, може би искате да поставите 

въпроса така - Видеонаблюдение което да засича скорост и евентуално санкционира 

на извършителите. В тази линия ние имаме един автомобил, който е оборудван с 

трафик радар. Това е уред, който засича скоростта на автомобилите. Гледаме да го 

използваме него най-рационално  и максимално да е зает и го поставяме на такива 

възлови места, където наистина си позволяват водачите да управляват МПС с така 

доста висока скорост. Нямаме друг стационарен уред, пък процедурата за да бъде 

поставен такъв стационарен уред е много сложна и не мисля, че някой от нас би 

успял да се пребори в населено място, да бъде поставен. Да, аз  не знам някъде да 

има в нашата област такъв уред. Мисля, че няма просто трябва да се съобразяваме с 

това което имаме и да го използваме максимално. В тази насока, аз това, което мога 

да направя е по-често да изпращам полицейски екипи в населени места където 

наистина се случват тези неща за да играят превантивна дейност, защото наистина 

там където е доказано, където има присъствие на полиция има спазване на 

определените норми. Другото което е правили сме го в Настан и в Грохотно и 

продължава да се прави, поставят се легналите полицаи, въпреки че не отговарят на 

наредбата за легналите полицаи. Ние си затваряме очите просто, знаем, че вършат 

работа на този етап. Съобразяват се като има поставени полицаи, все пак е нещо. 
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 Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Абаджиев. Имаше още един 

въпрос поставен на комисията, който касаеше местната комисия за 

противообществени прояви, по-късно ще бъде поставен. Госпожо Тодорова дайте да 

видим кои бяха другите въпроси. Заповядайте Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Господин Абаджиев въпросите  ги поставих на комисията. 

Не знам дали сте информиран за отсечката, която е от Девин АД, през детската 

градина. Аз понеже живея в този блок и живущите там, както и хората, които си 

дават децата недоволстват,  престои да се отвори и детската градина на първи юни. 

Значи не касае само тировете, буквално с много висока скорост леки коли, 

тежкотоварни коли, минават през тази отсечка и наистина апелирам към вас и към 

общината да се предприемат необходимите действия и мерки защото рано или късно 

там ще се случи нещастен случай. Това е първия ми въпрос. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Абаджиев. 

 

Г-н Абаджиев: - Това е проблем, който е поставен и на предишни отчети. 

Наистина е много тежко положението в тази част на града. Най-напред, аз мисля, че 

с тировете на този етап сме се справили, да не се струпват. Това беше първият 

проблем, който беше поставен и на миналия отчет. Получаваме сигнали, когато има 

тирове, реагира се на момента, изпращат се служители на Районно управление 

Девин, взема се отношение, съгласно закона за движение по пътищата, тъй като е 

забранено спирането и паркирането в тази част и се премахват. Стоиме там, докато 

се освободи платното. Относно бързото каране,  пак ви  казвам, че не можем да 

бъдем навсякъде. Всичко е до съзнанието на водачите. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

 Г-жа Тодорова: - Предлагам легнал полицай там където преди изхода на 

блока, там където хората излизат към общината. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-н Абаджиев. 

 

Г-н Абаджиев: - Моите служители, които участват в комисията по 

безопасност на движението към община Девин, ще го поставя този въпрос ,за да 

могат да го предложат на заседание на тази комисия и да видят и да преценят, къде 

е най-удачно в града, да бъдат поставени тези легнали полицаи, като ще го 

предложа и като вариант точно за тази отсечка. Аз мисля че имаше там доскоро. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-жо Тодорова. 
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Г-жа Тодорова: - На детската градина имаше, но сега е премахнат. 

Благодаря ви. Втория ми въпрос е във връзка с вашия отчет  относно кражбиите в 

община Девин. Тъй като за нас е важно да знаем къде са реализирани тези кражби в 

кои населени места  в града ли в Настан ли евентуално за да предложим някякви 

мерки  в тази връка къде са реализирани в кои населени места кражби и за какво. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-н Абаджиев. 

 

 Г-н Абаджиев: -  В отчета би трябвало да  е посочено точно в кои 

населени места, възможно е да сме го пропуснали. В нашия отчет на районното 

подробно са посочени. Като цяло в основния дял на престъпленията извършени на 

територията на Районно управление Девин  заемат кражбите на лично и обществено 

имущество. В тази насока мисля, че моите служители се изправят изключително 

добре. В процеса на разкриваемост тъй като Районно управление Девин е с около 

84% разкриваемост и  заема първо място в областната дирекция на МВР Смолян, 

респективно областната дирекция на първо място страната оттам ако ги навържем 

нещата ние сме на едно от първите места в страната по разкриваемост на 

криминалните престъпления. Да извършват се кражби реагираме, своевременно, 

най-много кражби за съжаление се извършват пак от лица от ромски произход и  

основно от малолетни и непълнолетни Там е работа на служителите,  по-точно 

служителка от детска педагогическа стая и местната комисия за борба с 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. Аз мисля че сме създали 

една добра среда за сигурност, работим изключително добре  втази насока и 

постигаме добри резултати. Хората могат да бъдат спокойни и живеят добре. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Въпроса ми беше, къде са най - честите кражби в кое 

населено място или в града. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-н Абаджиев. 

 

Г-н Абаджиев: -  Много кражби има тука в града. Пак се връщаме за едно 

изграждане на такова наблюдение. Изключително много ще помогне за още по-

добри резултати и за превенция, защото, кагато знаят самите извършители, че  

града е опасно и е обезпечен с видеонаблюдение, краждците ще го имат впредвид и 

ще се съобразяват. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев: -  Аз нямам конкретни въпроси, към г-н Абаджиев. Въпроса    

г-жа Тодорова го зададе във връзка с тези кражби, регистрирани и когато обсъждаме 

бюджета за община Девин, това са моите притеснения затуй необходимо първо 

видеонаблюдение в град Девин, а не в село Беден и другите населени места, защото 

тук се извършват най-големия брой престъпления и когато при следващи приемане 

на актуализации на бюджета, трябва да се предвидят минимум средства с които ще 

обхванат града. Ние сме коментирали и друг път господин Абаджиев  в града да се 

обхванат най-опасните точки където се извършват такива кражби, да се засичат и да 

се насочат усилията с видеонаблюдението тука в града, а за останалите населени 

места вече в последствие и постепенно. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Чаушев. Други колеги. Заповядайте 

господин Шанов. 

 

Г-н Шанов: -   Аз искам да сигнализирам въпроса ми е към кмета на община 

Девин и към вас да се вземат необходимите мерки за пътя Жребово - Кестен - 

Триград – Гьоврен там където се свързва с главния път към Доспат, там има един 

знак стоп където е поставен. Аз мисля, а и хората споделят, може би е на грешно 

място. Да малко съм проучил има проблем там със землищната граница между 

общините Борино и Девин, тоест знака е доста по-напред от самото кръстовище. Там 

застават контролни органи на пътна полиция и санкционират водачите. За мене е 

неправомерно,  може би и да греша, даже и е предпоставка за ПТП, тъй като спреш 

50 м. по-напред, като отидеш вече на кръстовището уж си се огледал пък то факта, 

че кръстовището е много по-напред от самия знак, може да обърнете внимание. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Шанов. Заповядайте г-н Абаджиев. 

 

 Г-н Абаджиев: - Къде беше точно това.  

 

Г-н Шанов: - Това е кръстовището на Тешел. Там където са  многото знаци, 

гранична полиция и цялата анархия, която се случва. Самия знак на общинския път, 

който е поставен доста по-назад. Благодаря.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Шанов. Заповядайте г-н Абаджиев. 

 

Г-н Абаджиев: - Има изисквания за поставяне на самите знаци,  

има наредба, ще проверим случая, ако не отговаря на тази наредба ще се вземат 

мерки и ще бъде преместен знака. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Шанов. Заповядайте г-н Низамов. 
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Г-н Низамов: - Какво е реално законовото основание, възможно ли е  

съдействие от страна на вашата служба, съвместно с общината за акция за 

безстопанствените кучета, които са разселват от селата в град Девин. Как може вие 

да ни съдействате, имате ли такава възможност, може ли това да се организира. Не 

знам аз мисля че това става реалност с мпс-та които се превозват кучетата в 

багажника на автомобилите получавал съм сигнали на доста места от града. 

Последното беше в тази улица „Люляк” към селски дол червен автомобил отива 

отваря багажника от селата е човека, който и да е нищо не може да направи или пък 

ако даде сигнал на 112 в това време той се изпарил. Мисълта ми е може ли да се 

организират такива акции, съвместно на произволни места които се спират моторни 

превозни средства, основно в ден сряда, когато е пазарен ден, малко да се 

стресират самите граждани, които са нарушители. Благодаря. 

 

 Г-жа Василева: - Благодаря господин Абаджиев. 

 

Г-н Абаджиев: - В тази насока аз мисля, че сме предприемали такива 

действия, не един, не два пъти, които за съжаление не са давали почти никакъв 

резултат. С господин Юруков – зам. кмета на общината сме ги планирали такива 

действия в сряда, сутринта сме започвали от 6 часа, изпращали сме екип на КПП и 

сме проверявали автомобилите на багажниците, но още нямаме констатиран такъв 

случай, да сме засичали автомобил да превозва кучета. Сигурно е така, сещате се че 

то на 10 хиляди да засечем точни автомобили, точно във въпросното време, когато 

карат кучето е трудно. По-скоро аз мисля, че  проблема с безстопанствените кучета, 

че не са влезнали толкова отвънка. Например самата популация си е в града, която 

се развива, но тя се развива по геометрична прогресия. Не знам как може да го 

решим този проблем, ние се превръщаме само в едни констататори. Знаете, че 

убийството на гръбначните животни е престъпление и ние работим по тази линия, 

ние търсим извършителя. Г-н Низамов, когато и да решите искайте, ние сме готови 

ще поставяме екипи, ако трябва, всяка сряда екипи на КПП Забрал, ще проверяваме 

автомобили, но не мисл, че дава това резултат. Просто ангажираме допълнително 

сили и средства които са без резултат  

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Абаджиев. Заповядайте господин 

Низамов. 

 

 Г-н Низамов: - Един последен въпрос, досега получавали ли сте сигнал за 

подобен вид нарушение от някои от селските кметове от тяхна страна, че някой от 

 населеното място, разпространява кучета в града. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Низамов. Заповядайте господин 

Абаджиев. 
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Г-н Абаджиев: - Категорично не. По скоро сме получавали сигнали като 

последния случай стрелба по кучета в населено място. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря и аз господин Абаджиев. Г-н Абаджиев искам 

да ви кажа, че всички съветници са запознати с популацията  на кучетата в 

общината. Имаме решение, гласувани са средства за кастрация, но нещата са 

отложиха във връзка с извънредното положение. Този процес започна. В момента се 

осъществява кастриране на кучетата. Други въпроси. Заповядайте г-н Даскалов.  

  

Г-н Даскалов: - Аз имам един конкретен въпрос или препоръка към вас. 

Въпросът ми е по повод питането на господин Низамов за разпространението и 

популацията на безстопанствените кучета и взимадействието на общинска 

администрация и Районно управление Девин. Точно за последния случай, който 

нашумя в социалните мрежи и убийството на три броя кучета в село Беден. Там беше 

посочено във Фейсбук че сигналът е подаден на 112 тревожи това че събитието било 

наблюдавано от деца на които психиката е разстроена, след това което са видели. 

Въпроса ми е към господин Абаджиев. Докъде е стигнала проверката и какво е било 

установено в действителност. Това е станало от ловджии от ловната дружина в с. 

Беден Къде точно е било станало това деяние, извън населеното място или вътре 

рамките на селото.  По отношение на препоръките, това, което искам да кажа, 

знаете, че е града ние особено в сезона който наближава летния сезон отново ще 

бъде претоварен с моторни превозни средства и липсват места за паркиране. 

Колкото и да имаме добро желание да разширяваме тези места, то не е възможно 

реално на практика  То не е възможно реално на практика знам че е много трудно да 

се избегне тотално субективния фактор при извършване на контрол на определени 

участъци в движението т.е. то да бъде избирателно, каквото се наблюдава в момента 

за съжаление. Затова моята препоръка за да може максимално да избегнем това към 

един да си затваряме очите за нарушители, защото го има, има няколко души в 

града, които всички ги знаем, че безпрепятствено спират, както си искат като 

шейхове, където им скимне, спират колата, слизат отиват да си свършват работа и се 

връщат остават незабелязани и не  наказани. В същото време има други участници в 

движението към които определено тенденциозно се подхожда от контролните органи 

с оглед, това да бъде избегнато в максимална степен, знам, че това няма как да 

стане да се случи на 100%. Бил съм на това място предлагам да зачестите това което 

е във вашите правомощия, смяната на наряди на проверяващите от Девин и Доспат, 

те да идват тука, нашите да ходят там и друго в разговор с директора на Областна 

дирекция МВР Смолян те да бъдат извършени такива смени на патрули с идване на 

колеги от Смолян. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря и аз. Заповядайте господин Абаджиев. 
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Г-н Абаджиев: -  По първия въпрос относно убийството на три броя кучета 

в село Беден. Какво се констатира. След получаване на сигнала при нас е започната 

веднага проверка. Оказа се, че не са три кучета а е едно. Лицето което беше 

стреляло по кучето, понеже беше посочено в сигнала, от моя страна беше 

организиран КПП, беше спрян за проверка. Същия има надлежно издадено 

разрешително за обстрел на вреден дивеч, а кучетата по закона за лова, извън 

населеното място, се смятат за вреден дивеч и подлежат на обстрел. Така, че след 

публикациите в пресата прокуратурата също е сезирана и се самосезира и оттам 

също е изпратено постановление за възлагане на проверка, двете проверки са 

обединени. Аз вчера бях точно на мястото, бях ходил до Девин и видях с очите си 

мястото, където е обстреляно кучето е извън населеното място и подлежи по закона 

за лова на обстрел. Сега друг е въпроса, че това е предмет на проверката, която се 

води, откъде е стреляно, точно имало ли е деца, които са травмирани, защото, май, 

че ще се окаже, че нямало  нито деца, нито е познато кучето. До този момент говоря 

каквото е свършено. Просто мисля, че нещата са малко преувеличени, така и в 

пресата. В момента тече проверка, знаете,че има едномесечен срок, а сроковете от 

прокуратурата са до двумесечни. Там каквото се констатира, ще евзето компетентно 

решение. А що се касае по препоръката ви г-н Даскалов по Заповед на директора 

един или два пъти месечно, се правят ротации между районните управления 

Чепеларе - Девин - Девин – Чепеларе – Девин - Смолян – Смолян – Девин. Другото 

което е, че ние сме в една положителна позиция, че имаме още един участък към 

Районно управление Девин в който има постоянен наряд и това го приемам лично, 

като препоръка, мога да правя с моя заповед постоянни ротации между Девин и 

Доспат, което мисля, че не малко и ще даде резултат в тази насока, аз съм също за 

да няма толериране на нарушителите на закона. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Абаджиев. Заповядайте господин Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Благодаря за отговорите. Знам, че РУ Девин във ваше лице 

– началник на РУ имаме сигурна и надеждна институция за опазване на обществения 

ред, борба с престъпността и пътната обстановка  на територията. Не вярвам много 

на социалните мрежи за това искам отговора да го чуя сега, лично от вас за 

деянието в с. Беден, за препоръката също благодаря и ви пожелавам успех 

следващата година отново, то по-скоро тази година на отчета да сте първи, както в 

областта така и в страната. Благодаря и успех.   

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Даскалов. Заповядайте господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Запознах се с отчета, който сте направили изключително 

подробен е и искам да ви благодаря за труда, който сте положили. Колеги, факт е, 
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че ние живеем в един изключително спокоен район, не можете да си представите, 

каквото цари в другите селища в България в Северна България, Северозападна 

България, хората живеят със страх. Това, че живеем  в спокоен район, го дължим на 

труда на господин Абаджиев, неговото ръководство, РУ Девин, както и той каза от 20 

години наблюдавам РУ Девин заема едно от водещите места в дирекцията по 

разкриване на престъпление и недопускане на такива. Поздравявам г-н Абаджиев и 

Дирекция Смолян поздравявам и досегашните ръководители на РУ продължение на 

20 години всички са полагали усилия да бъде РУ на първо място. Призовавам 

колегите да приемем отчета защото наистина това е много труд, както се казва той е 

бюджетна организация и полагат много усилия.  Аз, само искам да вметна една 

препоръка влизаме в туристически сезон, както всяка година повечето полагаме 

усилия, но превантивно да вземете мерки да разговаряте с хотелиерите, за 

недопускане на ползване на пиротехнически средства след 22 часа, защото идват 

туристи празнуват 10 човека в 11 и 12 часа през нощта ползват пиротически 

средства заря. Това са 5000 - 6000 човека в града се събудят през нощта не могат да 

спят, заради удоволствието на някои туристи за това молбата ми е, ако, може 

превантивно да проведете разговор с хотелиерите и като цяло ви благодаря още 

веднъж, за труда който сте положили и ви пожелавам успех от тук нататък. 

Благодаря.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Семчев. Други колеги. Заповядайте г-жо  

Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Само една молба към господин Абаджиев, понеже 

наистина туризма в града ни нарасна особено миналата година беше пълен града с 

туристи. Апелирам Ви да не сте много строги и да бъдете толерантни и към външните 

хора, все пак не са ориентирани, къде да паркирате, да бъдете малко по-

благосклонни за да може да съдействате за туризма. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г- жо Тодорова. Други колеги. Заповядайте г-н 

Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: -  По отношението на водачите на МПС е и забележката, не 

напримерно да се напише афиш или акт с една забележка, дори и един подход, да 

се насочва човека към мястото правилното място за паркиране е много по-добро 

води до издигане имиджа на полицията, не само за града а и на всички нас тука. 

Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Даскалов. Други колеги. Виждам, че 

няма. Колеги позволете ми да благодаря на г-н Абаджиев, че уважи днешното 



 

Протокол № 7 от 28.05.2020 г. 

17 
 

заседание,  също така да предадете нашите поздрави и благодарности на екипа с 

който работите. Да си пожелаем добра съвместна работа. Благодаря ви. 

 

Г-н Абаджиев: -   Благодаря ви и аз. Искам само да вметна за последно с 

господин Делиев районния прокурор имахме една среща на която засегнахме точно 

проблема с зарите, които са организират в града. Тези зари са разрешени с 

разрешение на кмета на общината при нас идва разрешение, че ще се провежда 

такава заря, след като дойде при нас такова разрешение, аз поемам ангажимента 

всеки един собственик на хотел или къща за гости и т.н., където ще бъде 

провеждана такава заря и сме стигнали до такова решение да бъде посещаван преди 

това от полицейски служител и протокол за предупреждение, да спазва този часови 

диапазон за провеждане на зарята, защото се получава някой път зарята започва в 

десет без пет което не е нарушение и продължава до 10 и 15 минути. Благодаря ви 

за всички препоръки. Смятам че ще бъдат изпълнени. Нямаше препоръки са такива, 

че да не можем да ги изпълним. Благодаря ви. 

 

 Г-жа Василева: - И ние ви благодарим господин Абаджиев. Приятен ден ви 

желая.  

 

Г-н Абаджиев: -   Благодаря и на вас ползотворна работа. 

 

Г-жа Чолакова: - Предлагам процедура за прекратяване на разискванията. 

 

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

 

Г-жа Василева: 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 70 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема за сведение Отчет анализ за извършената работа и резултатите на 

РУ - Девин през 2019 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения 

ред и безопасността на движението. 

 

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

да гласува: 
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред.  

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 17.03.2020 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2019 г. и предстоящи задачи за 2020 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - Колеги, на зседание на ПК докладната записка беше 

разгледана и има положително становище. Колеги, ако имате допълнително въпроси, 

предложения и мнения  г-н Радев е в залата. Заповядайте г-н Радев! 

 

Г-н Радев: - От години наред в отчета има залегнали предписания.  

Да се предвидят средства за изпълнение на пожароизвестителните 

инсталации на детските градини „Изворче” и „Здравец” за цялостното 

изпълнение на проектите. Да се търси и предложи вариант за осигуряването 

на необходимите средства за обезопасяване на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД, като се 

монтират 3 бр. огнеустойчиви врати на етажите на две безопасни зони, 

съгласно изискванията и предвидени по проект, както и изпълнението на 

пожароизвестителната инсталация на отделенията. Да се предвидят 

необходимите средства за обособяване на втори евакуационен изход на 

балкона в залата на Културния дом във връзка с изискванията на Наредба № 

13-1971 / 2009 г. за строително -техническите правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар. Обезопасяване на общинска 

администрация гр. Девин като се монтират димоуплатнена врата на 3-ти етаж 

към стълбищната клетка за отделяне на коридорите и 2 бр. врати 

огнеустойчиви врати на втори етаж – председателя на ОбС и деловодството 

на ОбС. Ако е възможно да бъдат изпълнени. 

 

Г-жа Чолакова: - Колеги, имате ли въпроси. Виждам, че няма. Предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията. 

 

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

 

Г-жа Василева: 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 71 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I .Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2019 г. и 

предстоящите задачи за 2020 г. 

 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Да се предвидят средства за изпълнение на пожароизвестителните 

инсталации на детските градини „Изворче” и „Здравец” за цялостното 

изпълнение на проектите. 

 

2. Да се търси и предложи вариант за осигуряването на необходимите 

средства за обезопасяване на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД, като се монтират 3 бр. 

огнеустойчиви врати на етажите на две безопасни зони, съгласно 

изискванията и предвидени по проект, както и изпълнението на 

пожароизвестителната инсталация на отделенията. 

 

3. Да се предвидят необходимите средства за обособяване на втори 

евакуационен изход на балкона в залата на Културния дом във връзка с 

изискванията на Наредба № 13-1971 / 2009 г. за строително -техническите 

правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар. 

 

4. Обезопасяване на общинска администрация гр. Девин като се 

монтират димоуплатнена врата на 3-ти етаж към стълбищната клетка за 

отделяне на коридорите и 2 бр. огнеустойчиви врати на втори етаж – 

председателя на ОбС и деловодството на ОбС. 

 

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

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-жа Чолакова: 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред.  
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4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 17.03.2020 г. относно: 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2019 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - ДЗО има положително становище от всички ПК.  

В залата присъства господин Бочуков - Директор на общинско предприятие 

благоустройство и комунално стопанство. Ако имате някакви въпроси, заповядайте! 

Заповядайте госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Аз искам да благодаря на господин Бочуков, той всяка 

година прави изчерпателни отчети за работата и дейнността на общинското 

предприятие той навлезе доста в работата на това предприятие и искам да задам 

следния въпрос. Вие направихте ли предложение, както говорихме от миналия 

мандат по ваше виждане, като нова структура на предприятие, която да се предложи 

на общината. 

 

Г-н Бочуков: - Да има такива разисквания за нова структура на общинското 

предприятие. Аз съм изразил своето мнение, пред ръководството на общината, 

тепърва предстои да се вземе конкретно решение в тази посока. 

 

Г-жа Чолакова: - Други колеги! Искам само да допълня, че на общото 

заседание на ПК докладната записка е разгледана и има положително становище от 

всички комисии относно приемане годишния доклад на общинското предприятие. 

Заповядайте господин Семчев. 

 

 Г-н Семчев: - Колеги, господин Бочуков от години наред наблюдавам 

вашата работа и също давам много висока оценка. Имам една препоръка към вас. 

Господин Даскалов като кмет възложи окастряне на дърветата в централната част на 

града. Въпросът ми е свързан със стопанисване относно зелените площи, зелената 

система в града. Тази година, тази пролет забелязах дърветата са много 

изоставени,много дървета се разлистиха, че клоните са толкова ниско, че като 

минете вие, по централна градска част близо до дърветата  трябва, да се наведете, 

за да минете. Моля ви разпоредете, да се окастрят, защото виждаме възрастни хора 

и туристи, проходимостта на централната градска част не е добра. Зелените площи 

се поддържат добре, косат се, но тротоари обраснаха  с треви повече от 50 см. 

Молбата ми към вас е да засилите контрола, върху дейността свързана с 

стопанисване и поддържане на зелените площи включително на тротоари и улици 

Благодаря. 
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Г-жа Чолакова: -  Благодаря господин Семчев. Заповядайте г-н Бочуков. 

  

Г-н Бочуков: - Благодаря за оценката господин Семчев. Това което мога да 

кажа по отношение на препоръките от ваша страна по отношение на дърветата, 

инициативата за премахване или подкастряне на дървета е от еколога на общината. 

Ние сме изпълнители, когато имаме издадени такива предписания го извършваме 

задължително. Това нещо по отношения поддръжката окосяването на избуялата 

трева и подрасналата трева между тротоарни плочки в момента го извършваме  по 

график включително и днеска. Просто ресурса с който разполагаме, хората които го 

извършват ни е ограничен. Въпрос на време, то ще отнеме време, но навсякъде ще 

бъде окосена тревата и ще бъдат почистени тротоарите. Поемам този ангажимент. 

Благодаря. 

 

 Г-жа Чолакова: -  Благодаря господин Бочуков. Други колеги. Виждам, че 

няма. Предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 72 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2019 г. 

 

 

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

да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 16, 1 - НЕ 

ГЛАСУВА. Приема се. 

 

Г-жа Василева:  

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред.  
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 18.03.2020 г. относно Приемане на 

Общински план за младежта за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗО има положително 

становище от ПК ”Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура”. 

Колеги, имате думата.  Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 73 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Общински план за младежта за 2020 година за община Девин, 

съгласно приложението. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

 

Г-жа Чолакова:    

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред.  

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 30.03.2020 г. относно: Разглеждане 

Годишен отчет за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” - гр. Девин 

за 2019 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Чолакова: - Колеги, ДЗО има положително становище от ПК 

”Здравеопазване и социална политика. Екология”.  Колеги, имате думата. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 74 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за дейността на Център за обществена подкрепа „Слънчо” – 

гр. Девин за 2019 г. 

 

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред.  

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 24.04.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на 

интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите 

ситуация за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗ е  разгледана от 

постоянната комисия по „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и 

култура” има положително становище. Колеги, имате думата. Заповядайте 

господин Семчев.   
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Г-н Семчев: - Колеги, искам да попитам от последното преброяване, колко 

лица са се регистрирали като роми в община Девин. Не задавам въпроса колко лица 

са роми, ако и са се регистрирали като роми. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Семчев. Заповядайте господин 

Иванов. 

 

 Г-н Иванов: - Господин Семчев, ще се опитам до края на заседанието да 

ви дам тази информация, ако не на следващото заседание, ще си го запиша, като 

въпрос  и ще ви дам отговор.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Иванов. Други колеги. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 75 

 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за изпълнение на План за действие на община Девин за 

изпълнение на интеграционните политики на ромите и гражданите, живеещи в 

сходна на ромите ситуация за 2019 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

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 8 точка от дневния ред.  

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 27.04.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2019 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2020 

година. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗ е  разгледана от 

постоянната комисия по „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и 

култура” има положително становище. Колеги, имате думата. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 76 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал.2 и 

ал.5 от Закона за народните читалища, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2019 г., съгласно Приложение 1. 

 

2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 

2020 г., съгласно Приложение № 2. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т. 2 дейности.  

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чолакова: 

 Пристъпваме към 9 точка от дневния ред.  

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 28.04.2020 г. относно: Отчета за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Девин за 2019 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 
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Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - Колеги, докладната записка беше разгледана  от 

постоянната комисия по „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм и 

култура”  и има положително становище. Колеги имате думата. Г-жа Чаушева е 

тук в залата. Тя е председател на комисията за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни  при община Девин, 

може да ви даде по пълна информация. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Целите на комисията са в две основни направления. Тя 

освен, че има функцията да изпълни освен възпитателен надзор над малолетни и 

непълнолетни лица, които са извършили противообществени прояви има и цел да 

извършва дейност превенционна, да не се допуска прояви. Това са ни две основни 

задачи на тази комисия. Два са начините по които става постъпването на дете или 

ученик с такива противообществени прояви или с цел превенция, недопускане на 

такива прояви. Единия начин да постъпят такива деца в комисията е  да бъдат 

подадени от директорите на училищата, като това обикновено се случва в началото 

на всяка учебна година. Възможно е да се случи и по продължение на самата учебна 

година. Това обикновено са ученици, които имат проблем с дисциплината в час, 

допускат голям брой неизвинени отсъствия, имат проблеми в поведението си така 

нареченото девиантно поведение, постъпва списък към местната комисия, че еди кои 

си ученици имат нужда от наблюдение, тоест да бъдат поставени под наблюдение от 

обществен възпитател. Другия ред по който постъпват  такива ученици или лица 

имали сме такива случаи са такива допуснали противообществени прояви. Най-често 

се е случвало да бъдат подадени към комисията ученици и лица, които са извършили 

кражби . Говоря за малолетни и непълнолетни, тъй като не могат да бъдат съдени по 

реда, по който са мамолетните лица, те постъпват в тази комисия върху тях да бъде 

оказван обществен надзор от обществен възпитател с идеята това дете, да се 

поправи, преди да се е стигнало до по-сериозни противообществени прояви. 

Обикновено такъв се назначава за шест месеца, година, зависи от проявата, която е 

извършило детето. В много от случаите ефектът е бил положителен, особено когато 

се касае за ученици, които  не са от ромски произход.  По трудно се постига ефект  

при  ромчетата, защото там и родителския контрол над тях е занижен, неглижира се 

постъпката поведението, която детето е извършило, не се осъзнава достатъчно 

сериозността на поведението му в училище, проявите които е допуснато  детето и 

няма  така достатъчно съдействие от страна и на родители, защото това е един 

процес, който течение само между обществени възпитатели и детето. Но тук активно 

участие, трябва да вземат и родителите на самото дете. Така, че там е по-трудно да 

се постигат положителни резултати. През годините се наблюдава една такава 

тенденция към това в комисията обикновено постъпват и предават деца от ромски 

произход. Само да вметна още комисията работи, активно още с  Център за 
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обществена подкрепа, с Дирекция Социално подпомагане, както и със служителите 

на Районно управление и към Районно управление си има детска педагогистическа 

стая, също, която активно участва в дейността на комисията. Съвместно с членовете 

на комисията, обществени възпитатели се извършват и внезапни регулярни 

проверки по дискотеките за спазване на вечерен час и това което е в правомощията 

на членовете на тази комисия. Ако имате други въпроси, това което имам като 

знание, като опит, мога да отговоря. 

 

Г-жа Чолакова:  - Заповядайте господин Низамов. 

 

Г-н Низамов: - Имам един въпрос. Тъй като споменахте за съвместните 

проверки с районното управление. Ако районното полицейско управление извърши 

такива проверки и констатира нарушения, връща ли се информация, при вас, дори 

ваш представител да не е присъствал на проверката. 

 

Г-жа Чолакова:  - Благодаря г-н Низамов. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: -  Обикновено тези проверки, когато се извършват, 

съвместно с членове на комисиите, те са заложени в самия план на комисията. Ако 

служителите на РУ на МВР Девин са извършили  по друг сигнал тоест от директори 

на училища или частни лица,  имало е такива случаи обикновено лицата, които са 

установени като нарушители има деца или ученици, които са наши контингент, те са 

длъжни да ни уведомят и сами уведомявали тоест ние да се за си засилим надзора 

на тези деца и да предупредим родителите, всичко което е необходимо, те са го 

отправили като информация, но ако те не са контигент на комисии се извършват 

акция самостоятелно при такива случаи не сме получавали информация. 

 

Г-жа Чолакова:  - Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-н Кехайов. 

 

Г-н Кехайов: - Аз искам да попитам, предлагате ли някакъв контрол на 

родителите на тези деца и какъв е този контрол. Има ли някакви санкции към 

родители, които допускат недопустимо поведение на тези лица.  

 

Г-жа Чолакова:  - Благодаря г-н Кехайов. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: -  В компетенцията на комисията  е когато обществения 

възпитател полага надзор на дадено дете там в рапорта месечния отчет който 

попълва обществения възпитател и там трябва да запише какво е съдействието от 

страна на родителя, има ли такова, получава ли се обратната връзка и ако има 

проблеми и с родителите там, се има една графичка в която се отразяват препоръки 

и обикновено се обръщат към социални дейности и ЦОП, които имат право да 
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работят с тези родители. Не е в провомощията на комисията, да работи с 

родителите, но е в правомощията  да даде препоръки, тези родители да попаднат в 

обсега на центъра за обществена подкрепа или ДСП, където да им бъде оказана 

подкрепа, логистична  или психологични и друга такава, която е в техните 

компетенции.  

 

Г-жа Чолакова: -  Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте господин Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Аз имам само един такъв доуточняващ въпрос, така да стане 

малко по-ясно на колегите и хората които ни слушат.  Споменахте  за проверки по 

дискотеки и нощни барове за посещение на непълнолетни лица в тези заведения. 

Накратко, при установяването на такива лица, какво следва и какво прави тази 

местна комисия с  тези лица. Уведомявате ли родителите, следват ли някакви 

санкции, не следват ли от тези действия. 

 

Г-жа Чолакова: -  Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: -  По принцип санкциите са за родителите. Обикновено 

когато има такава акция децата се прибират в районното управление от където е 

позвънявано на родителите, родителите са длъжни да отидат да си приберат децата 

и да отговорят тоес пред служителите на реда в компетенциите на служителите на 

реда е да налагат санкции. Комисията не може да налага санкции, единствено може 

да потърси съдействие от директора на училището,  това дете евентуално да бъде 

подаден за обществена зор. Няма такава практика тъй като обществен надзор се 

налага вече в по-тежки случаи тоест когато детето е допуснал голям брой 

неизвинени отсъствия има проблем с дисциплината в училище, системни нарушения, 

или е извършило някаква противообществена проява, която вече пък се установява 

от съда т.е. да има доказан такъв случай, документите пристигат от районната 

прокуратура и тогава става обект на местната комисия и делото се гледа пред целия 

състав на комисията и самата комисия взема решение, какво наказание да му бъде 

наложено. Като мерките са няколко забележка порицани поставени на обществен 

надзор и най-тежката мярка е предаване на детето изземване от семейството и 

настаняване така в така наречени възпитателни училища, което е крайна мярка.  

Нямаме случаи досега въпреки, че сме предлагали да бъдат настанявани в такава 

институция, без социалните и без прокуратурата това няма как да се  случи. Ние 

само може да го предложим като мярка. 

 

Г-жа Чолакова: -  Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте господин Чаушев. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря само един да уточняваш въпрос бройката на тези 

деца поставени под надзор за миналата година горе-долу колко е, такъв надзор по-

сериозен. 

 

Г-жа Чолакова: -  Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

 Г-жа Чаушева: -  Като се вземе предвид, че са пет обществените 

възпитатели,  обикновено максималния брой с който работи един от тях, по решение 

на централната комисияе  е 5 деца. Между 20 и 25 деца годишно попадат под 

надзора на местната комисия. 

 

Г-жа Чолакова: -  Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. Виждам, че 

няма, предлагам процедура на прекратяване на разискванията който съгласен, моля 

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 17. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 77 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за 

БППМН, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 

Девин за 2019 година. 

 

 

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

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 17.  Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред. 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 11.05.2020 г. относно: Годишен 

план за ползване на дървесина от горски територии собственост на Община Девин. 

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

да допълня в т.2 в проекта на решението накрая, да се допълни със следния текст 

като „началните тръжни цени за продажба на дървесина са цените по утвърдения 

ценоразпис  с наредбата за определяне и администрриране на местните такси и цени 

на услуги в община Девин”. В т.3 отново накрая да се допълни, като „началните 

тръжни цени продажба от дървесина с цените по утвърдения ценоразпис в 

наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Девин”. Уточнявам,  защо правя това допълнение, за да е безспорно за 

дървесината, която ще бъде продавана чрез търг началната цена Общинския съвет 

ще определи като цена за продажба по ценоразпис. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗ е  разгледана от 

постоянната комисия по „Устройство на територията общинска собственост селско и 

горско стопанство” има положително становище. Колеги, имате думата. 

Заповядайте господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: -  С риск да бъда нахален, че взимам повече думата, искам  

наново да взема думата. Тъй като горите са зеленото богатство на България 

респективно са и цялото богатство на Община Девин и могат да бъдат реален 

източник на доходи на общината в условия на криза, както в момента се намира 

общината. Запознах се с тарифата сравнително добри предложения сте направили, 

господин кмете, но аз имам други притеснения, относно стопанисването и 

поддържането на горите. Това е голям проблем за общините, тъй като физически не 

можем да контролираме собствеността си, както го правят държавните горски 

стопанства. Предполагам, че ако се направи ревизия, ще се види, че отсечените 

дървета в действителност са много повече, отколкото разрешителния режим. 

Поднасям този проблем към вас, за да помислим всички заедно, каква политика     

може да упражним относно контрола, защото наистина гората дава, някакви доходи, 

но недостатъчни, за да дава още по-добри доходи. Трябва да се направи санитарна 

сеч, да расте гората нормално. Трябва да се направят горски пътища, достъпни. 

Всичко изисква първоначални средства, за да постъпват повече доходи, после в 

общината. Това е препоръката ми, за да помислим за специална политика, по 

отношение на горската собственост на общината. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Семчев. Заповядайте господин 

Иванов. 

 

Г-н Иванов: -  Благодаря, господин Семчев! С господин Кущинаров и 

господин Юруков проведохме разговор и двамата са лесовъди, ще се постараят да 

завишат контрола при ползването на дървесината за да може максимално, това 

което бъде отсечено, да бъде калкулирано и да бъде внесено в касата на общината 
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Девин, като същевременно ще се постараем да извършим достатъчно санитарни 

сечи, за да можем да съхраним и опазим и предотвратим разпространението на 

корояда и да запазим гората. Благодаря. 

 

 Г-жа Василева: - Благодаря господин Иванов. Други колеги. Виждам, че 

няма, затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията който е 

съгласен, моля да гласува  

 

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

 

Колеги, ще подложа  на гласуване предложението на господин Иванов. 

Става въпрос  за т.2 в проекта на решението накрая, да се допълни със следния 

текст като „началните тръжни цени за продажба на дървесина са цените по 

утвърдения ценоразпис  с наредбата за определяне и администрриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин”. В т.3 отново накрая да се допълни, като 

„началните тръжни цени продажба от дървесина с цените по утвърдения ценоразпис 

в наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Девин”, който е съгласен моля да гласува 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 78 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 7, 

ал. 4, чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 

38, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. от горски 

територии, собственост на община Девин, съгласно Приложение № 1. 

 

2. На основание на чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, 

упълномощава кмета на община Девин да организира продажбата на дървесина 
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добита от общински горски територии, чрез търгове с тайно наддаване, за 

количества до размера на Годишния план за ползване на дървесина през 2020 г., 

като началните тръжни цени за продажба на дървесина са цените по утвърдения 

ценоразпис с Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община Девин. 

 

3. На основание чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина, добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, с ограничение за местни търговци, за 

количества до една трета от Годишния план за ползване на дървесина през 2020 г., 

като началните тръжни цени за продажба на дървесина са цените по утвърдения 

ценоразпис с Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община Девин. 

 

4. Упълномощава кмета на община Девин да продава стояща дървесина на 

корен, добита от територии, собственост на Община Девин, на физически лица за 

лична употреба, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

5. Упълномощава кмета на община Девин да продава дървесина от склад, 

добита от територии, собственост на Община Девин, на физически и юридически 

лица, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

6. Упълномощава кмета на община Девин да сключва договори за добив на 

дървесина до временен склад с изпълнители (юридически лица, регистрирани по 

реда на чл. 241 от Закона за горите) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата 

за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни 

горски продукти. 

Неразделна част от настоящото Решение е: 

• Годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. – Приложение № 1. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред.  

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 20.05.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за разсрочване на дългосрочен дълг за финансиране разплащане на 

просрочени задължения на Община Девин и за финансиране на инвестиционни 

проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. ДЗ е 

разгледана от постоянните комисии към общински съвет Девин и има 

становища. Колеги, имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам 
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процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 79 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Закона за общинския 

дълг и чл. 99, т. 2 от АПК, във връзка с чл. 102, ал. 2 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде разсрочен поетия дългосрочен кредит от 

„Интернешънъл Асет Банк” АД за финансиране разплащане на просрочени 

задължения на Община Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с шест 

месеца гратисен период на главницата в размер на 20 833,33 лв. за месец, считано 

от месец юли 2020 година при запазване крайния срок на погасяване на кредита и 

преизчисляване на месечната погасителна вноска на оставащия срок на кредита. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подпише всички необходими 

документи по разсрочване на кредита. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред.  

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 20.05.2020 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. ДЗ е 

разгледана от постоянните комисии към общински съвет Девин и има  

положително становище, като има предложение на комисията в Наредбата за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин в чл. 32а, който е с текст, „за ползване на 

терен на градски стадион се събира такса на ден или на час, съгласно приложението 

и №3, да стане член 32а, ал.1 и да се добави нова ал.2 „за ползване на спортни 

площадки и се събира такса на час, съгласно приложение №3. В приложение №3 се 

добави нова точка Две 2.12 с текст „за ползване на спортни площадки се събират 

такса на час 24 лв. Колеги имате думата. Някой ако има питане, заповядайте или 

предложения. Заповядайте господин Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Вземам думата по повод предложената от господин кмета 

от допълнителна таблица за цените на дървесината и искам да направя две 

предложения. Според мен няма да се отразят  в голяма степен на приходната част на 

бюджета, тъй като не се отнася до дървесина, която се използва за добив или 
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преработка, препродажба и така нататък, които в голяма степен попълват 

общинския бюджет, носят печалба на фирмите които се използват тази възможност 

Предложенията ми по-скоро са свързани с това да дадем възможност на хора, които 

са безработни и малоимотни да имат за тях да бъдат определени малко по-ниски 

цени, специално за дървесината която се използва за отопление. Предлагам в 

приложение №4 на параграф 5 дърва за огрев в ценоразпис № 1 тази услуга е 

насочена пряко към хората отобщината най-вече към хора безработни малоиматни 

които разчитат всяка година на тази възможност, да се снабдят с дърва за огрев за 

зимата. Там където е иглолистна дървесина по 27 лв. да стане кубика 25 лв. По този 

начин цената ще се изравнява с предложената от частните дърводелски кооперации. 

Това е в сравнителната таблица, която сте ми дали вие. Другата промяна е свързана 

също с това нещо, отнася се пак за дървесината на корен - дърва за огрев таблица 

№ 2 в ценоразпис №2 от 7 лв. за кубичен метър да стане цената 5 лв. на кубик. 

 

 Г-жа Василева: - Благодаря господин Даскалов. Други предложения. 

Виждам, че няма, затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията. 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

 Колеги, подлагам на гласуване предложенията по реда на тяхното 

постъпване. 

 

 Първото предложение е в Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Девин в чл. 32а, който е с текст, „за ползване на терен на градски стадион 

се събира такса на ден или на час, съгласно приложение №3, да стане член 32а, 

ал.1 и да се добави нова ал.2 „за ползване на спортни площадки и се събира такса 

на час”, съгласно приложение №3. В приложение №3  да се добави нова т. 2.12 с 

текст „за ползване на спортни площадки се събират такса на час 24 лв”. 

 

Колеги, който е съгласен,  с първото предложение, моля да гласува:  

 

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

 

Второто предложение  - е в Наредбата за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в 

община Девин в приложение №4 на параграф 5 дърва за огрев в ценоразпис № 1  от 

27 лв. кубика иглолистна дървесина да стане на 25.  В таблица № 2 в ценоразпис № 

2 цената от 7 лв. да стане цената 5 лв. на кубик. Колеги, който е съгласен,  с 

първото предложение, моля да гласува:  
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 80 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 1, 

т. к и ал. 2 от ЗМДТ, и във връзка с чл. 8 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, при 

спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, 

чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община 

Девин, съгласно Приложение № 1. 

 

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

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 17.  Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред.  

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 20.05.2020 г. относно: Издаване 

на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция на улична мрежа 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. ДЗО 

има положително становище от ПК. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 81 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 

14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за 

Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, 

сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Девин, седалище и 

адрес на управление гр. Девин, област Смолян, ул. „Дружба”  №1, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000614895, идентификационен номер по ДДС №BG000614895, 

представляван от Здравко Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 364 941,56 лв. (триста шестдесет и четири хиляди деветстотин 

четиридесет и един лева и петдесет и шест стотинки) за обезпечаване на 100 % от 

заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 

 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град 

Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 

14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване.  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред.  

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 20.05.2020 г. относно: Издаване 

на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 

върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 

г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на улична мрежа 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. ДЗО 

има положително становище от ПК. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 82 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 

14.05.2019 г. по подмярка  7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на 

мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за 

Проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”, 

сключен между Държавен фонд „Земеделие” и Община Девин, седалище и 

адрес на управление гр. Девин, област Смолян, ул. „Дружба”  №1, ЕИК по 

БУЛСТАТ 000614895, идентификационен номер по ДДС №BG000614895, 

представляван от Здравко Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 72 321,47 лв. (седемдесет и две хиляди триста двайсет и един лев и 

четиридесет и седем стотинки) за обезпечаване на 100 % от ДДС върху заявения 

размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 

 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони” за Проект „Реконструкция на улична мрежа в град 

Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

 

3. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите 

документи за получаване на ДДС върху заявения размер на авансовото плащане по 

договор   № BG06RDNP001-7.001-0122-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред 

ДФ „Земеделие”. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред.  

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 21.05.2020 г. относно: Вземане на 

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

Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по 

административен договор № BG05M9OP001-2.040-0097- C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”. 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. ДЗО 

има положително становище от ПК. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 83 

 

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, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
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 на 28 449,00 лв. /двадесет и осем хиляди 

четиристотин и четиридесет и девет лева/ за обезпечаване на авансово плащане по 

административен договор BG05M9OP001-2.040-0097- C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания – Компонент 3”, проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”. 

 
2. Община 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 Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

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

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-жа Чолакова: 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред.  

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 21.05.2020 г. относно: Приемане 

на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода от 

01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - ДЗО има положително становище от всички ПК.  

 Ако имате някакви въпроси,  питания, предложения заповядайте! Заповядайте 

господин Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Уважаема г-жо Грозданова към вас имам един въпрос 

наблюдавам, че в отчета се извършват плащания по някакъв проект различни суми 

на различни лица но не съм в течение за този проект и може ли да ни разясните 

какво представлява, отделно финансиране ли има по този проект за разпределение 

на финансовите средства, ако може малко яснота от ваша страна. 
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Г-жа Чолакова:- Заповядайте г-жо Грозданова. 

 

Г-жа Грозданова:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми общински съветници по отношение на въпроса ви това е небезизвестния 

спечелен проект от болницата по трансгранично сътрудничество, който е на обща 

стойност около 580 000 лева. Плащанията, които сме направили до този момент 

преди всичко са най-голямата сума е за доставената вече апаратура ехограф и 

ехокардиограф. По този проект също в момента има едни плащания, които са за 

лекари, които осъществяват профилактични прегледи. В момента предстои доставка 

и на рентген по този проект, който рентген трябва да бъде доставен до 15 дена.  

Договорът е подписан рентген заедно с една CR система, която CR система ще 

позволи да бъде дигитализирана цялата апаратура в отделението по образна 

диагностика. CR системата вече е в болница и сега очакваме рентгена.  

Така, че предстой плащане за рентгена в последно ще има доставка и на линейка и с 

това приключваме доставката на медицинска апаратура като профилактичните 

прегледи единствено бяха спрени заради извънредното положение със забрана с 

Заповед на Министъра на здравеопазването, които вече са разрешени и от тази 

седмица отново ги стартираме Профилактичните прегледи са насочени към 

сърдечно-съдови заболявания белодробни и очни. Това е във връзка с проекта. 

 

Г-жа Чолакова: - Благодаря. Други въпроси колеги. Ако няма предлагам 

процедура за прекратявания на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 84 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 

периода от 01.01.2019 до 31.12.2019 година. 

 

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

да гласува: 

 

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

 



 

Протокол № 7 от 28.05.2020 г. 

45 
 

 Г-жа Чолакова: 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред.  

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 21.05.2020 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.01.2020 г. до 31.03.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

за първо тримесечие на 2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - ДЗО има положително становище от ПК.Колеги 

имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 85 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

11..  ППррииееммаа  ссввееддееннииее,,  ппррееддооссттааввееннииттее  оотт  УУппррааввииттеелляя  ннаа  ММББААЛЛ  „„ДДЕЕВВИИНН””  ЕЕААДД  

ггрр..  ДДееввиинн  вв  ииззппъъллннееннииее  ннаа  РРеешшееннииее  №№  2244  оотт  0099..0033..22001177  гг..  ннаа  ООббСС  ДДееввиинн,,  ффииннааннссооввии  

ссппррааввккии  ––  ррааззшшииффррооввккии  ззаа  ррааззххооддаа  ззаа  ммааттееррииааллии  ппллааттееннии  ззаа  ппееррииооддаа  0011..0011..22002200  гг..  

ддоо  3311..0033..22002200  гг..  

 
22..  Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите за първо тримесечие 

на 2020 година.  

  

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред.  
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18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 21.05.2020 г. относно: Даване на 

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

проект „Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - ДЗО има положително становище от ПК. Колеги 

имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 86 

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

за общинския дълг, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Реконструкция на 

улична мрежа в град Девин, община Девин.”, финансиран от Програма за развитие 

на селските райони 2014 – 2020 г., приоритетна ос Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони, схема BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, 

реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 185 541 лв. (Сто осемдесет и пет 

хиляди петстотин четиридесет и един лева) 

• Валута на дълга – лева  

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

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата –от собствени бюджетни 

средства. 
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• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %  

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка. 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на кмета на община Девин да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 
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Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-жа Чолакова: 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред.  

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 21.05.2020 г. относно: Вземане на 

решение за поправка на допусната фактическа грешка в основанията при вземане 

на Решение № 46 взето с Протокол № 5 от 04.05.2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - ДЗО има положително становище от ПК.Колеги 

имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 87 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 

от ЗСПЗЗ и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Изменя Решение № 46 от 04.05.2020 г. на Общински съвет - Девин, като 

правното основание за издаването му - чл. 24 „а”, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ се замени с 

чл. 24 „а”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 
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Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред.  

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 21.05.2020 г. относно: 

Актуализиране състава на Обществен съвет за социално подпомагане. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - ДЗО има положително становище от ПК по ЗСПЕ”. 

Колеги, искам да ви информирам, че по време на заседание на комисията по 

„Здравеопазване, Социална политика, Екология” се взе решение, аз като 

председател на тази комисия и да бъда председател на комисията на 

обществения съвет за социално подпомагане. Имате думата. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за 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 № 88 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от 

Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Изгражда Обществен съвет за социално подпомагане в следния състав: 

 

           Председател: Росица Красимирова Чолакова - общински съветник 

           Членове:  

           1.Мирослава Юрукова - Социален работник в ДСП - Девин. 

           2.Станимира Николова - Председател на Съюза на инвалидите - гр. Девин. 

           3.Севдалина Спахиева -Брезалиева - Социален работник ПГ /Приемна 

грижа/. 

           4.Даниела Маринова - Представител на хора с увреждания - гр. Девин. 

5.Мария Димитрова - Представител на Общинската организация на БЧК. 

6.Момчил Михайлов - Директор ЦОП. 

 

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 21 точка от дневния ред.  

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 21.05.2020 г. относно: Избор на 

заместник председател/и на Общински съвет - Девин. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова: - Благодаря, г-жо Василева. Колеги, съгласно чл. 24, ал. 2 

от ЗМСМА и чл. 14, във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и дейността 

на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
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администрация, Общински съвет – Девин избира до двама заместник-председатели 

на съвета.  

 Имате думата за предложения относно броя на заместник - председателите. 

Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми Колеги, предвид 

нестабилното финансово положение на община Девин, аз предлагам да има един 

заместник-председател. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря. Други предложения. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н Шанов за един 

заместник председател, който е съгласен моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17 . Приема се. 

 

 Колеги изборът се провежда с тайно гласуване съгласно чл. 24, ал. 1 от 

ЗМСМА и чл. 11 от Правилника. За избран се смята кандидатът, който е получил 

повече от половината от гласовете от общия брой съветници”, т.е. най-малко 9 гласа 

в случая. 

За провеждане на тайно гласуване ще трябва да изберем временна комисия 

за избиране на заместник председател на общински съвет. 

 

Предлагам изборът да се проведе от временна комисия, избрана на 

предишното заседание, която е в състав: 

 

Председател: г-н Юлиян Семчев 

Секретар: г-н Божидар Корчев 

Член: г-жа Венета Тодорова 

 

Има ли други предложения? Виждам, че няма и затова предлагам процедура 

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

 

 17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17 . Приема се. 

 

Зачитам проекта за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 89 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, 

във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

– Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира временна комисия за избор  на заместник - председател на 

Общински съвет – Девин в състав: 

 

1. Председател: Юлиян Велков Семчев  

2. Секретар: Божидар Юриев Корчев  

3. Член: Венета Стамова Тодорова  

 

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

гласува: 

  16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17 . Приема се. 

 

А сега имате думата за предложения за заместник-председател на общинския 

съвет. Заповядайте г-н Корчев.  

 

Г-н Корчев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги виждам, че г-жа 

Росица Чолакова има известен опит вече и се справя така с част от задълженията, 

които биха били вменени на заместник-председател. Така, че моето предложение е 

за г-жа Чолакова за заместник председател на общински съвет Девин. Благодаря. 

 

 Г-жа Чолакова:- Благодаря ви г-н Корчев. Други предложения. 

Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми колеги от дълги години 

познавам г-н Ликов и съм сигурен, че би се справил страхотно и затова предлагам г-

н Ангел Ликов. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря. Заповядайте г-н Ликов. 

 

Г-н Ликов:- Благодаря за направеното предложение, но си давам отвод. 

 

Г-жа Чолакова:- Други предложения. Заповядайте г-жо Тодорова. 
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Г-жа Тодорова:- Уважаема г-жо Чолакова, колеги и гости в залата, аз 

предлагам Ясен Низамов. 

 
Г-жа Чолакова:- Благодаря. Други предложения. Заповядайте г-н -

Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Уважаеми Колеги, г-жо Тодорова мисля, че е редно да си дам 

отвод предвид факта, че доста често ще попадам под ударите на Закона за конфликт 

на интереси предвид, че работя в под разделение на община Девин към общинското 

предприятие БКС. Иначе благодаря за уважението. Не е проблем само в гласуването, 

а в самото структуриране и подготвяне на докладни записки. Има една вероятност 

дай боже да не се случи това, което беше в предходния мандат, когато беше кмет г-н 

Даскалов, ако завалят често жалби и други неща това си би се отразил и пак във 

връзка със Закона за конфликт на интереси. Благодаря ви за предложението. 

 

Г-жа Чолакова:- Да разбирам ли г-н Низамов, че си давате отвод. 

 

           Г-н Низамов:- Да предвид тези опасения. 

 
Г-жа Чолакова: - Благодаря. Други предложения колеги. Виждам, че няма 

и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Предлагам да утвърдим следния образец на бюлетина, съгласно чл. 13, ал. 

1 от Правилника: 

 

„Бяла обща бюлетина, съдържаща трите имена на кандидатите за заместник-

председател, подпечатана с печата на Общински съвет Девин. Поредността на 

изписването на имената на кандидатите е по реда на постъпване на предложенията. 

Имената на кандидатите се ограничават с разделителна линия. Празно квадратче се 

поставя пред името на всеки кандидат. 

 

  Колеги, който е съгласен с този образец за бюлетина, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17 . Приема се. 

 

Гласуването се извършва по следния начин: 

На всеки общински съветник, явил се да гласува, се предоставя бюлетина и 

плик, което се отбелязва с отметка в избирателния списък. Съветникът влиза в 
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стаята на секретаря на общината (ползва се като тайна стая), прави своя избор чрез 

отбелязване на знака „Х” в празното квадратче пред името на избрания от него 

кандидат, поставя в плика бюлетината, излиза от стаята на секретаря и пуска плика 

в избирателната кутия, намираща се в заседателната зала, след което се подписва, в 

съответната графа на избирателния списък на съветниците. 

 

Член на комисията по избора отбелязва след подписа на съветника – 

„Гласувал” в графа „Забележка”. 

 

След приключване на гласуването комисията преброява гласовете, съставя 

протокол, след което в залата председателят на комисията обявява резултатите. 

За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от 

общия брой на съветниците (чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 5 от 

ПОДОСДНКВОА), т.е. най-малко 9 гласа. 

Когато при гласуването не е избран нито един от кандидатите, се провежда 

второ гласуване. На втория тур участват само първите двама кандидати, получили 

най-много от действителните гласове. Ако трима или повече кандидати са получили 

най-много, но равен брой гласове, те всички се допускат до участие на втория тур. 

Ако един кандидат е получил най-много гласове, а след него се нареждат двама или 

повече кандидати с равен брой гласове, те всичките се допускат за участие на втори 

тур.  

На втория тур за избран се смята кандидатът, получил повече от половината 

от гласовете от общия брой на съветниците (чл. 24, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 13, ал. 5 от 

ПОДОСДНКВОА). 

 

Колеги, обявявам 10 минутна почивка за подготовка и провеждане на избора. 

 

Г-жа Чолакова:- Давам думата на Председателя на комисията по избора г-н 

Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми колеги след направения вот от ваша страна. В 

кутията бяха намерени 17 плика. По протокол са гласували 17 общински 

съветника. Кворума е 17 към настоящия момент. Отварям пред вас 

един по един пликовете:  

 

- За г-жа Росица Чолакова – 11 бюлетини 

- Недействителни – 6 

 

Благодаря, за избора и да е честито на колежката. 
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Г-жа Василева: - Колеги, позволете ми от името на всички да поздравя     

г-жа Чолакова и да й пожелая една ползотворна работа, през следващия период от 

време. 

 

Г-жа Чолакова: - Зачита проекта за решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация, чл. 14 във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет - Девин неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация и протокол на временната комисия за избор на зам. 

председател/и, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Избира за заместник председател на Общински съвет - Девин: Росица 

Красимирова Чолакова. 

 

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

да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

16.  Приема се. 

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред.  

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

 

Г-жа Василева:- Има заявление в законовия срок съгласно нормативните 

актове от Снежана Маринова Бечева - Писмо с Вх. № 139 от 26.05.2020 г. 

Заповядайте г-жо Бечева, ще ви моля накратко в хронология да запознаете колегите 

с проблема, който имате. 

 

Г-жа Бечева:- Добър ден на всички, наистина ще се опитам, да бъда много 

кратка, защото сагата ни е голяма. Пред вас съм застанала днес ,да изразя не само 

нашето, но и на останалите живущи в блок Гребенец. От две години сме подложени 

на как да го кажа системен тормоз на невъзможност да си ползваме жилищата, които 

притежаваме. Значи няма да ми стигнат дни и години да ви съобщавам с какво се 

сблъскваме и на какви неща сме подложени. Искам да споделя с вас само, че от 

Нова година водим едни преписки с общината жалби непрекъснати за които 

получаваме отговор, но досега нашият въпрос не е решен. Нашата молба е да 
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използвате всички ваши възможни механизми, наредби и каквото е във вашите 

правомощия, за да решите един проблем, който все повече се задълбочава. Става 

въпрос за следното, че нарушават редовно даже и Наредба 

№ 1 на общината. Не получаваме съдействие даже и от полицията да не говоря за 

всички нарушения, които ние смятаме, че са допуснати от община Девин при 

разрешаването за функционирането на това заведение. Ще ви дам само един пример 

в заведението се провеждат мероприятия от рода на дискотеки, празнуване на 

рожден ден с оркестри, жива музика. Цяло лято не само блока, но и околните къщи 

са подложени на шум от гайди, силна музика, силен говор, шум, тропане 

несъобразяване въобще с нищо с живущите в блока. Наистина мога да ви споделя и 

да ви давам примери до утре. Нашата молба към вас е да не говорим, че последната 

ни жалба е от преди два дена ,която става въпрос за следното в един от отговорите 

на община Девин ни беше съобщено, че с въпросното лице нямат никакъв сключен 

договор за наем на общински терен. В документите, които получихме въз основа на 

подадената молба за достъп до информацията ни беше отговорено, че няма такъв 

договор. Дори и в разрешителното, което е получил има примерно разрешение за 20 

места на открито, а той разполага с маси за 50 човека. Може би в продължение на 

всичко това време откогато е започнал работа полицията, ако не всеки ден, то през 

ден е на нашия адрес викана от съседи и от всички. Най-фрапиращият случай ще ви 

дам за пример беше на Нова година, тогава тържеството продължи до 4 часа във вид 

дискотека. Силна музика за която целия блок буквално се тресеш. По стечение на 

обстоятелствата в този момент моят внук ми беше на гости. Добре, че децата ми ги 

нямаше, защото внукът ми беше подложен не само, той виках най-малко 11 пъти 

полиция. При едно от идванията на полицията представяте ли си какво ми заяви 

представителя на органите понеже вече бях толкова емоционална, толкова ефекти 

рана, че казват, че нищо не мога да направят, кметът е разрешил. Това му беше 

отговора и понеже бях малко по емоционално, той ми каза госпожо по-тихо в 

момента нарушавате обществения ред. Представяте ли си музиката не е нарушаване 

и това, че целият блок се тресе. На седми януари имаше празнуване на рожден ден с 

жив оркестър целия блок и съответно живущите в къщите. След това в 11 часа 

последния път, когато дойде полицията взеха мерки. Другото нещо на което искам 

да обърна внимание не знам как се е стигнало дотам в един от отговорите ни беше 

отговорено от общината, че няма право да определя работно време. Това е жилищен 

блок, наистина трябва да ви занимавам не знам колко часове, за да ви запозная с 

всички нарушения, които смятаме, че са допуснати в жилищен блок да не може да 

определиш работно време да не говорим, че това е недопустимо. Първо не е искано 

съгласието на собствениците по Закона на ЗУТ на непосредствени съседи и така 

нататък. Писали сме жалби до общината най-малко пет или шест, до РДНСК, до 

полиция, до ХЕЙ, до РЗИ, в които РЗИ когато дойде имам протокол, който мога да ви 

представя, че дневните шумови стойности се надвишават от едно устройство, което 

вашите служители нарекоха вентилатор ,а това е цяла аспирационна система без да 
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е поискано разрешението, без да е съгласувано. Да не говорим, че това заведение 

работи с променено предназначение от кафе-аперитив на снекбар без да са 

представени необходимите документи и изискано съответното съгласие на живущите 

в блока Не знам какво повече да кажа, ако вие нещо питате мога да ви отговоря на 

всичко, но нашата молба е да разгледате нашия случай и във възможните за вас 

правомощия каквото може да направите, за да решите този проблем, защото той 

наистина се задълбочава все повече и повече. Мога да посоча и вашия колега Ликов 

да потвърди думите за гайдата. 

 

Г-н Ликов:- Да така е. 

 

Г-жа Бечева:- Да. Искам само да потвърди думите ми. Това е озвучаване в 

наредбата много ясно е казано кога може и при какви условия може да се озвучава. 

Да не говорим, че той в момента използва общински терен и продължава да си прави 

навеси строителни неща и така нататък, за които не знам дали има съответните 

разрешения чакам отговор от общината на последната ми жалба. В залата се намира 

и една от потърпевшите, под който апартамент се намира въпросната инсталация, 

която мога да ви кажа, че като заработи и още нещо, когато замерваха РЗИ 

присъствах на замерването самата инсталация беше пусната на най-слабите 

стойности и отчете завишаване, а представяте ли си да не говорим, че тя не е 

изградена както трябва имам и снимки, за което и вие може да го установите, че тя е 

направена така, че е на ниво първи етаж. Този първия етаж всички изпарения, 

мазнини значи невъзможно е жилищата да ни бъдат проветрявани. Да не говоря за 

моето собствена жилище, където двете ми спални се намират над самото заведение. 

Простора ми е единствена тераса, ако сутринта просна дрехите след обяд като се 

върна незнам дали няма да бъдат умирисани на тютюн. Наистина нашият проблем 

трябва да бъде разгледан и по възможност да ни влезнете в положение пък и да не 

говорим, че и Наредба № 1 на общината трябва в най скоро време да бъде 

преразгледана или да се направят така нещата, че да не може един човек да се 

възползва за сметка на всички останали и да им нарушава спокойствието.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Бечева. Разбрахме проблема. Да дадем 

думата на г-н Иванов, да обясни какво е направено във връзка с това до момента. 

Само да кажа, че г-жа Бечева говори като домоуправител и затова е представител на  

живущите в блока. 

 

Г-жа Бечева:- Да, аз затова казах не само в лично. Аз съм домоуправител 

на вход В и председател на сдружение Гребенец на целия блок. Първо не всички 

могат да дойдат имаме една от жалбоподателите е г-жа Анастасия Бадева, която в 

момента е със счупен крак, имаме и друга болна жена на третия етаж, която в 
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момента е на легло не всеки може да дойде и затова всички се обръщат към мен и ме 

молят за съдействие да направим нещо по въпроса.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Бечева. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми дами и господа 

общински съветници, Уважаема г-жо Бечева запознат съм с вашия проблем. Имате 

отговори на част от жалбите. Сега около преди два дни има входирана нова жалба 

по която днес, бяхме на проверка при заведението. Ще запозная колегите общински 

съветници, каква е ситуацията и какво сме предприели и до какви изводи  се стигна, 

съобразно правомощията, които имаме и компетенциите на общинска 

администрация. Съчувствам ви честно казано за това, че живеете в тези условия. 

При извършване на проверките е констатирано, че 1996 г. е сменено 

предназначението на обекта от книжарница в кафе - аперитив и от тогава е 

функционирало така. Мисля, че или началото на 2019 г. или края на 2018 г. обекта е 

категоризиран от кафе - аперитив в снекбар.  

 

Г-жа Бечева:- Само да попитам това не е ли отново смяна на 

предназначението.  

 

Г-н Иванов:- Това е категоризирано в снекбар. При извършената проверка 

е констатирано това. Също така съвместно със служители на общинска 

администрация с представители на РЗИ, както вие споменахте са констатирали, че 

има завишаване на нормите на шума от тази вентилация и е съставен констативен 

протокол и предполагам, че РЗИ е направила предписание.  

 

Г-жа Бечева:- Да отговорили са че са направили, но нищо не е направено 

по въпроса. 

 

Г-н Иванов:- То е в техните компетенции. По отношение на това дали 

общината може да определя, работното време. В компетенциите на общината е да 

определи работното време на питейните заведения, но по отношение на нормите на 

шума се следят от РЗИ. Какво констатирахме при извършената проверка. 

Действително се оказа, че общинския терен, който се ползва, пред блока, няма 

сключен договор за наем на този терен, като фирмата наемател на обекта за 

миналата година мога да докладвам, колко пари е внесла в общината за ползване на 

тротоарно право. Само за месеците юли и август за миналата година са внесени 210 

лева, като таксата ни е по 3,50 лева на кв.м. за това, което се ползва като площ. По 

повод на вашата последна жалба сутринта имаше представители на общината и имам 

изпратени снимки на телефона, като е направен констативен протокол. 

Констатирано е какво е извършено и ще му направим предписание съответно, ако не 
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е спазен реда и начина за поставяне на преместваемия обект, за да бъде премахнат. 

Това е до момента. Действително отделно мога да ви запозная, че част от живеещите 

в блок  „Гребенец”  са образували няколко административни дела, които в момента 

са в Административен съд Смолян. Там се жалят разрешителното за строеж, което е 

издадено 1996 г., удостоверението за въвеждане в експлоатация, което също е 

издадено 1996 г. също така се жали и категоризацията и в момента има образувани 

висящи дела, които са в самото начало и съда ще се произнесе законосъобразно ли 

е сменено ли е предназначението на този обект първоначално и дали последната 

категоризация, която е направена, следвало ли е да се прави промяна по 

предназначение, преди да бъде категоризиран обекта. Това е ситуацията в момента. 

Ще положим усилия, за да можем да ограничим шума и ползвателя на обекта да 

спазва законовите изисквания. Каквото констатираме за всяко едно нещо ще бъдете 

уведомени и ще видите резултатите и действията, които сме предприели. 

Действително наемателя не се съобразява с живущите в кооперацията. 

Оплакванията не са само от вас има няколко жалби от живущите в блока. 

 

Г-жа Бечева:- Да даже една от къщите на задната улица, защото тази 

аспирация буквално им е вкарана в градината, която всичко им унищожава. Само 

забравих да спомена за този общински терен, които е пред блока. Значи исках да ви 

обърна внимание когато отдавате или сключвате договор да имате в предвид, че 

това също е около блоково -пространство на хората. Да не говоря, че единия от 

цветарниците е буквално окупиран и няма достъп до там има пейки на него, които 

не могат да се ползват, защото буквално той го е завзел. Под нашите тераси имаме 

четири изби с английски дворове, които изби са затворени, английските дворове им 

са покрити. Когато мият ги наводняват и да не говорим, че техните изби са буквално 

запушени нито имат достъп до тях, нито могат да си ги проветряват. Единият от 

съседите многократно влиза в конфликти и пререкания с него. Непрекъснато се 

махат едни постелки и се слагат. Единия маха другия слага. Не е само шума има 

много неща, които ни създават неприятности, затова искам да ви обърна внимание 

дори и да отдавате как е възможно всички сте свидетели и сте минавали през там, че 

това заведение и този терен е направен с дървена конструкция, която се използва 

целогодишно. Права ли съм. Как е възможно да внесе наем само за юли и август. 

Съгласна съм, но, ако наистина само юли и август изкарва по три маси както му е 

разрешено. Искам да имате в предвид, че там освен този наемател има хора, които 

живеят. Пак ви обръщам внимание има и малки деца, има и възрастни хора, има и 

хора в трудоспособна възраст, които работят на трисменен режим. Моят мъж работи 

нощни смени и никога не може да си почине след нощна смяна. Последните два дни 

когато правеше това новото в 14:20 часа първия ден направих забележка и на 

втория ден в 14:20 отново направих забележка, защото дупчат. Да не говорим, че 

той не се съобразява казала съм му милион пъти, че блока е саниран и ако той 

наруши по някакъв начин целостта на това саниране на нас гаранцията ще ни 
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отпадне и инвестиция за 1 000 000 лв. Разбирате ли ме. Защо вложихме толкова 

усилия и средства, за да бъде разрушено от някои, които не зачита никакви права и 

закони.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Бечева. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- В допълнение на това, което ви споделих от началото на 

месеца съм назначил комисия, която да констатира, как и на какво правно 

основание, кой ползва, всички недвижими имоти общинска собственост. Събират ли 

се такси за това и събирали ли са се назад във времето. Ако са ползвани общински 

терени без да са заплащани такси, ще търсим отговорност на длъжностните лица, 

които е следвало да следят, затова и обяснение, защо не са събирани тези такси.  

 

Г-жа Бечева:- Още едно питане, ако може конкретно към вас. Понеже вие 

сте лицето, което трябва да налага санкции по отношение на неспазване на Наредба 

№ 1 на община Девин и във връзка с констативните протоколи, които извършва 

РДВР. Значи, когато, аз посетих РДВР да давам обяснение бях поискала да ми дадат 

има ли досега наложени глоби, нито една. Защо?  

 

Г-н Иванов:- Защото нямам актове за установяване на административни 

нарушения не са стигнали до мен. Няма такива. 

 

Г-жа Бечева:- Съжалявам, че днес и не съм имала възможността когато 

началника на РДВР е бил тук, за да го попитам, защо неговите служители не си 

извършват задълженията както трябва. Незнам дали наистина разбирате в какво 

положение сме. Моля ви наистина за съдействие, ако може нещо да се направи по 

въпроса.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Бечева. Разбрахме за вашия проблем и 

мисля, че г-н Иванов ви информира какво следва от тук нататък и ще бъдете 

информирани и вие като домоуправител на блока. Други колеги. Заповядайте г-н 

Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

колеги, Уважаема г-жо Бечева, разочарован съм от човека, които стопанисва или е 

наемател. Никога не съм знаел благодаря, че дойдохте да ни уведомите, че при 

такава голяма кореспонденция би следвало някои да ни запознае още повече като 

общински съветници, още повече интересно е че, аз участвам в комисията по 

категоризация на тези обекти. Апелирам г-н Иванов в най кратък срок да видим 

протокола с които е категоризирано това заведение и лично, аз ще си дам отвод от 

протокола и цялото сдружение което е към него. Това е неприемлив тормоз, а в 
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същото време сега се сещам, че това е един такъв фейсбук известен общественик, с 

които няма да влизам в конкретика с това нещо. Моля ви само, ако помните името на 

служителя на МВР, защото в последните две седмици се вкарва ирония и аз мразя 

наглите истории. Ще помоля само за името. 

 

Г-жа Бечева:- Да знам го и мога да го посоча. Когато бях в полицията не го 

назовах, но казах на разследващия, които ме попита, че, ако той има желание може 

по ден и по смяна, които са били и са се отзовали на повикванията да го установи.  

 

Г-н Шанов:- Г-н Иванов само един въпрос имам, юридически погледнато 

този човек явно е ползвал площите пред блока с които няма правно основание. Нали 

така тоест и аз мога да сложа там три пейки. Мога ли да го направя това нещо? 

 

Г-н Иванов:- По действащите подзаконови нормативни актове имаме 

наредби, които регламентират начина по които да се отдават части от тротоари и 

площади под наем и това, което констатирахме към настоящия момент, че в рамките 

на миналата година и в началото на тази година на него му е събиран наем само за 

месец юли и август в размер на 210 лева. 

 

Г-н Шанов:- Значи, госпожо отивате сега пред блока си, ако нямате ще ви 

купя, аз две пейки и ги слагате на мястото на столовете.  

 

Г-жа Бечева:-Аз нямам тази възможност и не мога да го направя.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Наистина си мисля, че трябваше в началото на сесията, ако 

сте запозната с ДР да бъдете тук и да отправите питанията си към господин 

началника на РУ Девин. Доколкото ми е известно в различните входове на блока на 

различни етажи живеете със служители на полицейското управление и след като и 

те вече си нямат идея как и по какъв начин трябва да се постъпи, наистина е много 

интересно и е безнадеждна ситуацията най вероятно. Питането ми към вас е 

следното - Знаете ли бройката жалби и евентуално колко акта има съставени за 

нарушение? Това е първия ми въпрос и втория - след като не сте видели съдействие 

от РУ Девин обръщали ли сте се към по горни техни подразделения. Благодаря ви.  

 

Г-жа Бечева:- Всъщност много съм съветвана да прескоча някой 

институции и от комшиите и от всички пострадали и така нататък. даже го заявих и в 

полицията при разпитването. Аз държа да тръгнем по реда не искам да прескачам 

никой по реда, но ако не се вземат мерки на следващ етап смятаме и това да 

направим, защото, аз не мога да получавам отговор от служител на РПС да идва и да 
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ми казва по тихо и да ми казва съжалявам много днес е нова година кметът ни е 

разпоредил да не правим забележки. Добре нова година, но до 00:00, 00:30, 1 часа. 

След първото повикване на органите на реда мога да споделя само, че нещата се 

влошиха, защото той напук започна и усили до крайност музиката.  

 

Г-н Низамов:- Колко пъти сте звънели на полицията? 

 

Г-жа Бечева:- Аз за себе си мога да направя справка, но за останалите, кои 

кога е звънял, ще си извадя разпечатка от телефона. Може би седмично минимум 

три или четири пъти отделно от другите. Да не говоря, че като ни няма като се върна 

комшиите ни уведомяват, че са били принудени да викат органите на реда.  

 

Г-жа Василева:- Г-жо Бечева в какъв период от време се случва. Това от 

самото начало, от откриваянето на заведението ли е? 

 

Г-жа Бечева:- Да. В началото горе долу докато започне отвън да работи, 

постепенно започнаха нещата да ескалират, защото от началото работеше само 

вътре после започна и отвън. В началото нямаше озвучаване, а сега и отвън има 

озвучаване. Постепенно започна да завзема и да се самозабравя. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Колегите са информирани. Г-н Иванов е в 

течение. Каквото е необходимо ще се предприеме и ще бъдат уведомени колегите 

общински съветници. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, Колеги, 

Уважаема г-жо Бечева, действително на всички нас ни стана ясно, че проблема с 

въпросното заведение и живущите в блок „Гребенец” е ескалирало. С промяна на 

статута от кафе - аперитив в снекбар е видно, че е станало в мандата, в които аз бях 

кмет. Имали сме идеята да направим всичко възможно в този град да се развива 

туризма. Явно обаче лицето, което е взело заведението под наем, то не е общинско. 

Всички знаете, че то е частна собственост и ние там, не можем да се бъркаме в 

техните отношения, че е прекалил с това, което е получил от общината. Аз съм на 

мнението на г-н Шанов, за да могат тези хора да почувстват, че общината е 

загрижена за тях, както общинското ръководство така и общинските съветници и да 

имат едно по спокойно лято, през тази година в най -спешен порядък г-н кмета да 

вземе мерки, за да може това заведение да бъде направено отново кафе – аперитив. 

По този начин смятам, че наемателя също няма да е ощетен и може да продължи да 

да развива своята дейност, но доколкото знам при статут кафе - аперитив, той няма 

право на топла кухня, което ще изключи използването на тази система аспирация, 

която тормози хората. Нека да го ползва само като кафе - аперитив, където има 

възможността да предлага студена кухня, сандвичи, напитки топли и студени и така 
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нататък. Значи няма да му спрем бизнеса на човека, но по този начин поне  или от 

части ще бъде разрешен проблема на хората от този блок. Това е моето 

предложение към кмета. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. Заповядайте г-жо Бечева. 

 

Г-жа Бечева:- Маже ли, само в потвърждение в думите на г-н Даскалов, ще 

ви цитирам отговора от общината. Категоризация 30 места общо, 20 места на 

закрито и 10 места на открито. Според вас 10 места ли са на открито? Исках друго 

да ви кажа, аз наистина нямам нищо против да развиват бизнес хората, разбирате 

ли ме. Идват гости на града, седнат и може да са компания от десет човека и да не 

разбереш, че отвън има хора, ако не излезна на терасата, за да ги видя съответно. 

Има случай двама души, които с извинение на думата наши съгражданите или са 

фиркани до дупка, или са в някакъв спор в които така са се самозабравили, че 

двама души могат да вдигат врява за 20 разбирате ли. Съжалявам много стигнах до 

тука, значи моите деца израснаха наистина в дискомфорт  слабо казано, както и да е 

в миналото,  няма да се връщам назад, но сега да бъда принуденада съм тук, снаха 

ми да отказва да дойде на гости с внучето ми, поради тази причина, че то не може в 

къщи да спи нормално. Кажете ми хора тръгнала съм по този път, защото вече не 

виждам изход. 

 

Г-жа Василева:- Запознахме се с проблема, колеги, ще ви държим в 

течение, какви действия са предприети. Заповядайте г-н Иванов. 

 
Г-н Иванов:- Искам да отговоря на г-н Семчев. Направих си труда да се 

запозная с това има ли задължения за въпроса, който поставихте за ромите. 

Регистрация на роми няма по законово основание да се прави. Евентуално при 

преброяването, което ще бъде извършено следващата година. Тогава всеки един се 

самоопределя дали е ром, дали е българин, дали е турчин, нали като етнос. Не 

можем да ви дадем, данни колко роми са се регистрирали като роми, можем да дадем 

данни, колко хора има адресно регистрирани на ул.”Освобождение” № 1. Това 

можем да дадем, като информация. 

 
Г-н Семчев: - От последното преброяване, колко лица са се регистрирали 

като роми. 

 

Г-н Иванов: - Това в данните в Националния статистически институт и по 

отношение още на един въпрос имаше едно питане от г-жа Венета Тодорова. тТва 

което ми зададохте като въпрос на комисията, какво се случва с една от сградите на 

ул.”Освобождение” № 1 така предадения за безвъзмездно стопанисване и 
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управление на общината със Заповед на 19 май 2017 година тази сграда за която ме 

питахте. Имаме договор за безвъзмездно стопанисване и управление, който е 

подписан на 30 юни 2017 година и в момента ние управляваме тази сграда. Ще се 

постараем според възможностите си да управляваме.  

Г-жа Василева: - На ул.”Освобождение” №1 колко има регистрирани. 

 

Г-н Иванов: - Г-жо Станчева, дайте информация за регистрираните на ул. 

„Освобождение” №1. 

 
Г-жа Станчева:- Ориентировъчно са от 180 до 190  лица, там на това място, 

защото на ул.”Освобождение” № 1 има и други обекти, не  са само те. Проблема с 

улиците. Ние в последните години и в предходния мандат и в този, аз бях първо 

председател на тази комисия, след това, сега е прехвърлено на началник отдел 

„Административно обслужване”. Позицията на кмет и на началник и на секретар са, 

че допускаме нови хора. Единствено не можем да спрем раждаемостта. Едно дете, 

което се е родило на постоянно живеещи там, да не се регистрира. Така, че такава е 

политиката и такива са и задълженията по закона. При всички опити да се направи 

нова регистрация отговора е един и същ, че е пренаселено и го отказваме. През 

последните години вече намаля и нямаме много желаещи за регистрация.  

 

Г-жа Василева: - Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов: - Тъй като общината е собственик на търговски дружества и на 

дялове в търговските дружества сега върви приемане на отчети за дейности от 

предходна година, молбата ми е да съдействате и да бъдем информирани какво е 

състоянието на търговските дружества, в който участваме като дялове. Да направим 

един анализ на това участие. Ефективно ли е трябва ли да откупуваме акции, за да 

завишим дялово участие, трябва ли да продаваме акции и както веднъж 

коментирахме на последното заседание да определяме дата за следващо заседание, 

за да мое всеки един да си планува времето. Благодаря.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви г-н Иванов. Колеги други въпроси към г-н 

Иванов. Виждам, че няма поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание. Благодаря ви на всички вас за активността, желая ви хубав ден. 
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