
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 16 от 30.11.2017 година 
 
 

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

30.11.2017 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Владимир Солаков – зам.- кмет на община 

Красимира Георгиева – Директор на СУ „Христо Ботев” и представителна група  

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми Солаков, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на 

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

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

Общинска администрация има наличие на кворум. Искам да информирам колегите , 

че на днешното заседание присъстват, представителна група от средищно училище 

„Христо Ботев” гр. Девин. Те работят по един проект във връзка с европейските 

институции. В края на заседанието на общинския съвет пожелаха, да им дадем 

думата, да ни запознаят с този проект, защото все пак, те ще участват в едно 

състезание, което дава възможност за посещение в Европейския парламент.  Те ще 

ни запознаят с какво се занимават. В какво се състои  цялата тяхна дейност. Затова 

сме ги поканили да дойдат да присъстват на днешното заседание на общинския 

съвет, за да видят и добият ясна представа, за това, как работи местния парламент в 

община Девин,  с какви въпроси се занимават, конкретно на днешното заседание. 

Господин Даскалов днес и утре отсъства със Заповед на г-н Даскалов, г-н Солаков го 

замества. От 17 общински съветника присъстват 15 общински съветника. Откривам 

редовното заседание на общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от 

ЗМСМА. Пристъпваме към обсъждане на дневния ред,  всички сте запознати с него. 
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Ако имате някакви допълнителни мнения, имате думата. Заповядайте господин 
Митев. 

 

Г- н Митев: -  Искам да направя едно предложение, ако може, като точка 13 

от дневния ред да влезе ДЗО - 180 от 28.11.2017 г. относно: Отпускане на 

еднократна финансова помощ, а т.13 да стане т.14. Докладната записка е пред вас. 

Благодаря. 

 

Г- н Чаушев: – Благодаря. Други колеги.Ако няма такива, предлагам да 

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

 

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

 

Има постъпило  предложение на господин Митев докладна записка ДЗО - 180 

от 28.11.2017 г. за отпускане на еднократна финансова помощ, да влезе като т.13, а 

т.13 да стане т.14. в ДР. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува 

 

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

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172  от 14.11.2017 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение №5 на 

Общински съвет Девин от 30.01.2017г. и договор №Д-292/28.04.2017 г., сключен 

между община Девин и НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, договор 

№Д303/28.04.2017 г., сключен между община Девин и     НЧ „Родопска обнова -

1938”, с. Михалково, договор №Д-294/28.04.2017 г., сключен между община Девин и 

НЧ „Назъм Хикмет -1948”, с. Грохотно 

Докладва: Кмет на Община Девин 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 16.11.2017 г.относно: Даване на 

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

проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 20.11.2017 г. относно: Даване на 

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

проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 
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образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 16.10.2017 г. относно: 

Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ 157 , кв. 19 по ПУП на с. 

Триград. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 22.11.2017 г.относно: Изменение 

и допълнение на Решение №191/29.12.2016 г. на Общински съвет-Девин във връзка 

с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 13.11.2017 г.относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода –    изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Славчо 

Петров Иванов 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170  от 13.11.2017 г.относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода –    изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Георги 

Иванов Михайлов 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 14.11.2017 г. относно: Отдаване 

под наем на общински имот 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 20.11.2017 г. относно: Допълване 

на Решение №199 от 29.12.2016г. за дарение на имоти общинска собственост на 

Южно централно държавно предприятие. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 20.11.2017 г. относно: Управле-

ние на  общински имоти за включване в „Програмата за разпореждане и управление 

на общинска собственост за 2017г.“ раздел IV, на терени публична общинска 

собственост попадащи в имот с идентификатор № 20465.502.5029. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174  от 20.11.2017 г. относно:Одобрява-

не  на  ПУП - ПРЗ в гр.Девин –ЦГЧ на УПИ VIII-384, УПИ VII-Комбинирана сграда и 

промяна на улична регулация от О.Т.1779 до О.Т.1780,  от О.Т.1780, през О.Т.1785 

до О.Т.411 и от  О.Т.1785 до О.Т.1783, кв.43 по плана на гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178  от 22.11.2017 г. относно: Приемане 

на Общинска/актуализирана/ програма за управление на отпадъците  на община 

Девин за периода 2017–2020 година 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180  от 28.11.2017 г. относно: Отпуска-

не на еднократна финансова помощ. 

 

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

 

Който е съгласен с така предложения проект за  дневен ред, моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172  от 14.11.2017 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение №5 на 

Общински съвет Девин от 30.01.2017г. и договор №Д-292/28.04.2017 г., сключен 

между община Девин и НЧ „Родопска просвета -1923”, гр. Девин, договор 

№Д303/28.04.2017 г., сключен между община Девин и     НЧ „Родопска обнова -

1938”, с. Михалково, договор №Д-294/28.04.2017 г., сключен между община Девин и 

НЧ „Назъм Хикмет -1948”, с. Грохотно 

Докладва: Кмет на Община Девин  

      

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

Г-жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

 

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

ДЗ.Заповядайте г -жа Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: - Колеги, във връзка с постъпило писмо от Софка 

Проданова - секретар на Народно читалище „Надежда – 1950” село Беден за 

прехвърляне на остатъчни средства 36.44 лв. за новогодишно тържество, 

предлагам като четвърта точка в проекторешението, да бъде включено, да 

Народно читалище „Надежда -1950” село Беден. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги, ако няма такива, предлагам да прекратим 

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

 

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

Подлагам на гласуваме предложението на г-жа Димитрова „ да се допълни 

решението с т.4 със същия текст, отнасящо се за читалище Народно читалище 

„Надежда – 1950” ще го зачита, като предложение. 

 - Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на Общински 

съвет-Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-298/28.04.2017 г. между  Община Девин и 

НЧ „Надежда-1950” – с. Беден, сключен между община Девин и НЧ „Надежда-1950”, 

с. Беден в размер на 36,44 лв., да бъдат прехвърлени за организиране и провеждане 

на новогодишни тържества. 

 

 Който е съгласен с така направеното предложение за  точка 4 да влезе, а  

точка 4 от проекта, да стане точка 5 моля,  да гласува 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 156 

 

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

ЗМСМА,     
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 1. Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на 

Общински съвет - Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-292 от 28.04.2017 г., 

сключен между община Девин и НЧ „Родопска просвета-1923”, гр. Девин, в размер 

на 490,54 лв. да бъдат прехвърлени за организиране и провеждане на коледно-

новогодишни тържества. 

2. Дава съгласие  определените средства по Решение №5 на Общински съвет-

Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-303/28.04.2017 г., сключен между община 

Девин и НЧ „Родопска обнова -1938”, с. Михалково в размер на 200 лв., да бъдат 

прехвърлени за организиране и провеждане на коледно тържество. 

3. Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на Общински 

съвет-Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-294/28.04.2017 г., сключен между 

община Девин и НЧ „Назъм Хикмет-1948”, с. Грохотно в размер на 90 лв., да бъдат 

прехвърлени за организиране и провеждане на новогодишни тържества. 

4. Дава съгласие  част от определените средства по Решение №5 на Общински 

съвет-Девин от 30.01.2017 г. и договор №Д-298/28.04.2017 г. между  Община Девин и 

НЧ „Надежда-1950” – с. Беден, сключен между община Девин и НЧ „Надежда-1950”, 

с. Беден в размер на 36,44 лв., да бъдат прехвърлени за организиране и провеждане 

на новогодишни тържества. 

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

действия по изпълнение на Решението. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 16.11.2017 г.относно: Даване на 

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

проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”. 

 

 Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жа Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Имам въпрос към докладната записка. Когато в 

Комисията по здравеопазване разглеждаше тази докладна записка, взехме 

решение да се проведе среща с ръководството по ред причини, които вие 

знаете повечето от колегите бяха на това събиране. Тъй като нямах 

възможност, да присъствам, имам два въпроса, които ги поставям, на 

вниманието на председателя. Моля да ме запознаете с отговорите, които 

получихте господин председател. Благодаря.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожо Чаушева. Заповядайте господин 

Митев. 

  

Г-н Митев: - Зададох и двата въпроса госпожице Чаушева които ми 

дадохте на координаторката. Единия беше къде им е работното място и как 

могат да се открият и да се срещнат с тях, за да разговарят. Отговора от 

нейна страна беше, че работят в детската градина „Здравец” и много често 

се налага да работят на различни места. Имам предвид посещение по 

домовете правят много често. Това бяха отговорите които получих.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Митев. Заповядайте госпожо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Странно е, да се получи такъв отговор. Като се има 

в предвид, че това е проект, различен от работното място на ръководителя 

няма значение кой е той. Вторият въпрос беше, по какъв начин контролира 

подчинените си по проекта. Получихте ли отговор на този въпрос или не. 

 

Г-н Митев: - Да, получих отговор. Отговора беше, че има изготвен 

график за всеки служител, който работи там графикът е различен по 

различни часове и се изпълнява. Това беше отговора. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря господин Митев. Заповядайте госпожо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Добре дошли на гостите, на учениците, ще се 

запознаят с действителната част с работата на общинския съвет и с хората 

които трябва да вземат адекватно решение за съдбата на Община Девин. На 

тях позволите им да пожелая да сбъднат мечтите си да се върнат и да 

продължат нашата дейност и да направят нашия град още по-хубав. Много 

здраве желая на тях и на техните семейства. Колеги, тъй като, няма да се 

срамувам, много често се налага, да се обаждам във връзка с много 

докладни за които имам претенции, че знам за други питам. Искам да ви 

кажа, че  аз съм човекът, който постави под въпрос работата на общностния 

център и реалното изпълнение като социална услуга. Аз съм човек от дълги 

години, който работи в тази сфера на базата на това си направихме  среща с 

ръководството по проекта и вярвайте ми една среща изключително 

ползотворна в която се дебатира по много въпроси поставени от страна, 

както на общинските съветници, проблеми които трябваше да разискваме. 

Нещата не казвам, че са перфектни. Но услугата се изпълнява към момента, 

забележките се взеха, услугата  е от голямо значение и има големи 

потребности в община Девин и мисля, че забележките които се поставиха, те 

ще намерят своето място. Липсата на достатъчно специалисти, които реално 

могат да изпълняват само тия дейности , а не на няколко договори в 

общината също е проблем за по-пълноценно оползотворяване на тази 

услуга. Но вярвайте в действителност тази среща беше много ползотворна 

много откровена и да не ангажирам аудиторията, аз мисля, че нещата ще 

продължи още по-добре относно предоставената услуга в общностния 

център. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо госпожа Тодорова 

 

Г-жа Тодорова: - Доколкото знам бившия ръководител на този 

проект е била госпожа Станчева. Ако разрешите с няколко думи да 

споделите и кой всъщност има функции и какви функции има в него. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте госпожа Станчева, така с 

няколко думи да обясните на колегите. 
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Г-жа Станчева: - Господин председател, господин Солаков, 

уважаеми дами и господа общински съветници, аз вече не съм ръководител 

на този проект от септември 2017г. Но той ми е дълбоко в сърцето, защото 

съм го управлявала, до края на месец август. Госпожа Бешева е настоящия 

ръководител. Изненадвам се малко от този разговор тука, защото спомена, 

че ръководител на проекта е бил, който е разговарял с него. Аз като 

ръководител на проекта, не съм разговаряла с никого. Не знам госпожа 

Бешева дали е разговаряла. Всички документи, отчитане на работата на 

специалистите заедно с ръководителя на общностния център, ако имате 

впредвид госпожа Снежана Радева. Досието на проекта който досега беше в 

моя кабинет, сега е в кабинета на госпожа Бешева. Съответно всички 

документи са на разположение. До мен никога не е достигал сигнал досега, 

че нещо не е наред в центъра. Никога е нямало оплакване. Имаме над 250 

потребители  с договори,  заяления за услугите. Крайната цел е 480 

потребителя. Работи си не само в детската градина, работи се и в самия 

общностен център. Имали сме през май месец проверка и от управляващия 

орган. Протокола от тази проверка е наличен, може да се провери, изобщо 

всякакъв отчет по проекта, може да се даде. Така, че не виждам 

притеснение по услугите и подкрепям госпожа Наташа Василева, 

предполагам, че тя е имала среща с настоящото ръководство или как. В 

Смолян се премести управляващия орган. Много трансформации станаха по 

специалностите, положили сме неимоверни усилия за да подсигурим такива 

специалисти, за да работим подобаващо. Аз с моите притеснения и тревоги, 

не съм занимавала никого. Изпълнявала съм си съответните задължения, ако 

имате конкретни въпроси. 
 

Г-н Чаушев: Благодаря г-жо Станчева. Само да вмъкна, да дам 

малко пояснение относно тази среща с две изречения. Аз знам, че 

ръководителят на проекта е сменен в момента отговаря госпожа Бешева като 

я потърсихме и тя да присъства, но същия ден тя отсъстваше, затова на 

срещата присъстваше  ръководителя на общностния център госпожа Радева. 

С нея се изясниха всички съмнения и всички недоразумения, които така се 

прокраднаха в публичното пространство, така че потвърждавам думите на 

госпожа Василева, че тази среща беше много ползотворна, изясниха се 

всичките ситуации около работата на общностния център с това - какви 

специалисти разполага в момента, какви услуги се предоставят и така 

нататък. Така че предполагам оттук нататък, нещата ще вървят в още по-

добра насока. Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 157 

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

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ 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 

дългосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Общностен център за 

деца и семейства в риск – гр. Девин”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на 

бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Услуги за ранно 

детско развитие”, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 97 936,00 лв. (деветдесет и седем 

хиляди деветстотин тридесет и шест лева); 

• Валута на дълга – лева  

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

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 14 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 – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ              

№ BG05M9OP001-2.004-0034-С01 и/или от собствени бюджетни средства. 

• 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 вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG05M9OP001-2.004-0034-С01, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 



Протокол № 16 от 30.11.2017 година 
   

11 
 
 
 
 

 

- 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, 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.  

 

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

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев - „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 
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Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния  

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 20.11.2017 г. относно: Даване на 

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

проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

Г-жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  
 

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

ДЗ. Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Както предходната докладна, касае  въпрос, който е 

изключително важен за общината и трябва да бъдат подкрепени такива докладни 

записки. Въпросът ми е обаче е следния: Какъв е срокът, който е заложен за 

приключване на ремонтните дейности -за енергийната ефективност в ОДЗ „Изворче”. 

Ясно, че по документи всичко е наред, както в предишната докладна.  

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Госпожо Чаушева, няма как да ги знаем, има замразяване 

на обектите, поради лоши климатични условия, ако може госпожа Шапкова, да 

отговори, ако не, да повикам някой от администрацията, да каже точно какъв е 

срока. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Шапкова. 
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Г-жа Шапкова: - Съгласно договора, сключен с изпълнителя за извършени 

строително монтажни работи е 150 календарни дни от датата на откриване на 

строителната площадка, но това е без да бъде замразяван обекта. Този срок не тече 

по време на замразяване на обекта при непредвидени метеорологични условия. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря госпожо Шапкова. Заповядайте господин 

Солаков. 

 Г-н Солаков: - И понеже сме на темата детски градини, вчера монтираха в 

ОДЗ „Здравец” газовото стопанство. Предстоят изпитвания следващите около три-

четири дни на системата, след това следва приемателна комисия на газовото 

стопанство, след което ще бъде въведен в експлоатация и детската градина 

„Здравец”, вече ще бъде отоплена, следващите десетина дни и ще работи на 100% 

всичко в нея.Благодаря. 

Г-н Чаушев: -  И аз благодаря господин Солаков. Заповядайте госпожице 

Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - В такъв случай отговора, който трябва да представя на 

родителите, защото от тяхно име, задавам този въпрос, че не се знае, кога ще 

приключат дейностите. Така ли да разбирам. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте господин Солаков. 

 

Г-н Солаков: -  Не се знае, не е точно добре казано, ако искате веднага 

след сесията, ела те ще се свържем с изпълнителя да ми декларира срока кога той 

ще е готов. 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване 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 № 158 

 

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

общинския дълг и чл.79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

4. Отменя свое Решение №73/28.04.2017 г. 
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5. Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на 

който да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на 

проект: „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”, финансиран от Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-2.001 

«Енергийна ефективност в периферните райони» при следните основни 

параметри: 

• Максимален размер на дълга – 352 200 лв. (триста петдесет и две 

хиляди и двеста 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 – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG16RFOP001-2.001-0047-С01  и/или от собствени бюджетни средства. 

• 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 вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0047-С01, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- 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 
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финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, 

настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

6. 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.  

 

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

 

Мотивите за искането за незабавно изпълнение са необходимостта от прието 

Решение при подписване на договор с Фонд „ФЛАГ” ЕАД и предстоящо годишно 

приключване. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа  Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев - „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 
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Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 16.10.2017 г. относно: 

Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІІ 157 , кв. 19 по ПУП на с. 

Триград. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК„УТОССГС”.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

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

ДЗ. Заповядайте г-жа Василева. 

Г-жа Василева: - Аз по принцип не съм против докладната или 

лицето което е кандидатствал но искам нещо да споделя, затова ще се 

въздържа да дам своя глас ЗА и да ви кажа какво имам на предвид. Оттук 

нататък преминаването от един вид собственост в друг вид,  ликвидирането 

съсобственост, изготвяне на ПУП, промяна на ПУП. Искам да ви кажа че съм 

страшно притеснена, макар и късно по средата на мандата го разбрах ,че 

крие големи опасности и ще ви дам само два-три примера. В Настан през 

предходните мандати бяха отнети земи на хора с натурални актове, законно 

беше отнето, разбира се, че ще се инвестира в нещо публично необходимо 

за голяма маса от хора като училище или улица и след това се оказа, че то  

е потребност на едно семейство. Също така в един квартал, където хората 

ползваха общинска собственост, като път се оказа, че отиде в парцела на 

някой друг, защото има някакъв някакви позиции в общината. Използвам 

момента сега да благодаря на общинското ръководство за средствата които 

са отпуснати позволете ми тъй като ще цитирам, хората на Врътлек не 

вярват, че това се е случило средства уредени за което благодаря на цялото 

ръководство, хората  чакат с нетърпение и няма да повярват докато не 
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видят, че реално се е случило. А това действително са отпуснати 700 хиляди 

лв. за квартал Врътлек, но да ви кажа какво стана през предходните години 

улиците в квартала, вярвайте ми, че ако стане пожар сега пожарна няма да 

може да влезне, защото всеки си хвана по един съветник уговори си 

болшинството 51 процент закупиха си общинската собственост и част от 

улицата. Какво правим сега с проблеми на сегашното ръководство, как ще 

разрешава проблема с улиците и отпуснатите средства така че имам едно 

предложение. Моля ви комисията по устройство на територията, двама 

човека винаги, когато има такива докладни записки, преди сесия, да 

посещават на място обектите, реално да обсъждат, за да представят 

истинската информация, затова колегите отивайки на място и връщайки се 

обсъждат нещата в комисията и обективно и реално на базата на това което 

колегите ни кажат, ние взимаме реално решение. Не съм против случая, но 

няма как да дам своя глас, защото нямам обективна преценка. Благодаря ви.  

Г-н Чаушев: - Благодаря Госпожо Василева. Ако позволите само 

едно уточнение от моя страна. Тука става въпрос за имота, който е утвърден 

с плана от 81-ва година в което лицето Х има съсобственост с община 

Девин. Права сте всичките забележки, които направихте. Тези планове, ние 

ги разглеждаме подробно в комисията по устройство на територията, както и 

на общински съвет се да гледат детайлно. Предложението е уместно за  в 

бъдеще, хубаво колегите от комисията по устройство на територията и 

общинска собственост, да ги посещават и да се запознаят на място с 

предложените проекти, ще го имаме на впредвид. Заповядайте г-н Солаков. 

Г-н Солаков: - Госпожо Василева уместна вие забележката, по 

темата. Доста аномалии има в общината от предходни мандати, трябва да се 

прави улица уж се регулират и се правят регулацията на улицата, а 

всъщност целта е някой имот на 100 кв.м. да се направи. Редно е да знаете, 

че когато пускаме ПУП, ние уведомяваме всички заинтересовани страни с 

писма. Някой път стигат тези писма до 400 на брой, понеже ги подписвам, 

едно по едно. Разпращаме ги до всички заинтересовани и те могат да 

подават своите сигнали, възражения до експертния съвет. Там е момента в 

който някой гражданин да дойде и  да каже, ако подобно нещо се случва, 

ще се намеси експертният съвет и ще уважи жалбата, за да може да 

предотвратим, ако има такива неща които са се прокраднали неусетно в 

някой случай. За квартал Врътлек относно тези неуредици за асфалтирането 

на улиците, които кмета господин Даскалов е осигурил вече финансиране и 

всеки момент, ще постъпи по сметката на общината, целево което е 

прекрасна новина, защото държавата погледна към Девин и каза ето 
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асфалтирайте отпускаме средства. Там имаме технически проект, който сме 

възложили когато кандидатстваме по селските райони. Даже си спомням че 

ни черпихте със сок, като идвахме. Тогава предвидихме вероятността при 

която може да не ни одобрят по селските райони и възлагайки 

проектирането, ние си запазихме авторските права за себе си, проектантите 

хич не бяха доволни от тази клауза в договора. Към днешна дата общината 

притежава авторските права върху този проект и винаги може да го измени 

както реши и както е удобно за населението, без съответно да може по 

някакъв начин да бъде възпрепятстван от проектантите, защото те често 

пъти почват да поставят разни условия, както проектите се променят най-

вече финансови. А сега няма как да се случи това, така, че ние ще дойдем 

на място, ще отворим и проекта, ще го консултираме с населението там, с 

жителите на квартала. Ако някой нещо не му харесва или иска по по-

различен начин да се случи, тротоари, бордюри да минат през по-различни 

места и оттук насетне ще го направим, за да може да постигне максимален 

ефект  за живеещите там. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-це Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Спорът който възникна  по тази докладна и 

въпроса, който подигна госпожа Василева, да наистина има основание, само 

че тези спорове които се зараждат обикновено между съседите са много на 

брой. Всеки е конкретен сам за себе си и наистина трябва да се разглежда и 

за целесъобразност и за законосъобразност, като основно съветниците, няма 

как да са компетентни във всяка една сфера, разчитат на служителите от 

общината, тоест служителите са едни и същи те, не са се сменили, те са 

същите както и от предходните мандати. Така че хайде да не прехвърлихме 

всичките неуредици по тези въпроси касаещи регулации, улици и така 

нататък на предишните общински съветници и кметове. Нека да си понесем 

нашата отговорност и да си гледаме случаите, които минават конкретно през 

този мандат. Още повече, че обикновено такива случаи стигат до съда за 

решаване, а не общината  . Случай има такива и в нашия мандат мога да ви 

дам конкретен пример за това, така, че всеки общински съветник има 

възможност да се запознае с документацията която пристигна при нас от 

ТСУ, да се коментира, да задава въпроси и да си гласува по съвест. 

Г-н Чаушев: - Други колеги.Ако няма такива, предлагам да прекратим 

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

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 159 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, чл.32, 

ал.1, т.2 от Наредба №2 на община Девин  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
  

1.Дава съгласие  да бъде продадена  общинската част  от УПИ-ІІІ, кв.19 по 

ПУП на с. Триград, имот с кадастрален номер 73105.501.157  по кадастрална карта 

на с. Триград, с площ 332/1132 идеални части и цена 2739  лв., АОС № 2527/2017 г.  

на   съсобственика Асен Митков Белилов. 

 
 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев - „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 
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Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се. 

 
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 22.11.2017 г.относно: Изменение 

и допълнение на Решение №191/29.12.2016 г. на Общински съвет-Девин във връзка 

с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна 

среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020г.), процедура №BG16M1OP002-2.002 

„Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации 

и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

Г-жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  
 

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

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 160 

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.17, ал.1, т.6 и т.8 и 

чл.21, ал.1, т.8 и т.23 от ЗМСМА и констатациите в обобщено становище №1 на 

експертна работна група по проекта за представяне на доказателства за наличие на 

финансов ресурс за покриване на недопустим разход за ДДС 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя съдържанието на точка 3 от свое Решение №191/29.12.2016 г., както 

следва: 

„3. Одобрява необходимите средства за покриване на недопустимите 

разходи, в т.ч. и за ДДС, разходите за собствен принос и първоначалните допустими 

разходи по проекта да бъдат осигурени, както следва: 

 

3.1. Първоначалните допустими разходи по проекта преди средствата да 

бъдат възстановени от ОПОС 2014-2020 г.; допустимите разходи по проекта, които 

няма да бъдат финансирани по ОПОС 2014-2020 г., вкл. собствения принос, да бъдат 

осигурени от отчисления по чл.20 от Наредба №7 от 19.12.2013 г. за реда и начина 

за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, 

изискани при депониране на отпадъци и решение на директора на РИОСВ по чл.25, 

ал.7 от същата наредба за предоставяне на средствата. 

 

3.2. Необходимите средства за покриване на недопустимите разходи, в т.ч. и 

за ДДС да бъдат осигурени от собствени приходи и/или други източници на 

финансиране." 

 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 
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Невен Емилов Устов –– „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 13.11.2017 г.относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода –    изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Славчо 

Петров Иванов 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „УТОССГС” г-н Виденов.  

 

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”. 

Има предложение за т.2 от комисията. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Има предложение от комисията, проект да се допълни с т.2. която 

гласи „Разрешителното за водовземане влиза в сила след въвеждане в експлоатация 

на обекта „Къща за гости”, но не по – късно от 3 /три/ години след влизане в сила на 

решението”. Който е съгласен, моля да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 161 

 

На основание чл. чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от 

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

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

бани,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от 

минерална вода от находище  Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на Славчо Петров Иванов  - гр.София, бул. 

„Арсеналски“ № 31, за обект „Къща за гости”, разположена на територията на УПИ І 

- 1830, кв.144 в гр.Девин, община Девин, област Смолян, с годишен обем – до 

1190.25 куб.м за срок от 10/десет години/ от датата на влизане в сила на 

разрешителното. 

 

2. Разрешителното за водовземане влиза в сила след въвеждане в 

експлоатация на обекта „Къща за гости”, но не по – късно от 3 /три/ години след 

влизане в сила на решението. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 
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Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев - „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170  от 13.11.2017 г.относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода –    изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Георги 

Иванов Михайлов 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „УТОССГС” г-н Виденов.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Устов. 

Г-н Устов: - Оттук нататък ще валят, може би такива докладни 

записки при нас  и всеки  който ще желае да се включи в мрежата за 

минерална вода, ще иска от нас. Да не стане, така, че в един момент се 
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окаже примерно една такава ситуация, който има такава минерална вода 

през летния сезон има много туристи пускат в действие и почваме да 

закъсваме, нямам нищо напротив, разбира се в конкретния случай. Аз 

предлагам общината просто да изгради една своя политика по отношение на 

минералната вода и да се вземат приоритетни решения къде ще отива 

минералната вода и на кой трябва да се даде  на кой не. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Само да ви допълня по този въпрос, който поставяте 

вие в момента, беше подробно обсъждан на едно наше предишно заседание 

на общински съвет с господин Даскалов. Вие всички си спомняте и от страна 

на господин Даскалов, беше поет ангажимент, да се изгради някакъв такъв 

регулаторен режим за летния сезон. Господин Солаков сега може да внесе 

някоя яснота по така поставения въпрос. Заповядайте господин Солаков. 

 

Г-н Солаков: -  Понеже сме почнали темата с минералната вода и 

във връзка с медийните публикации от близките дни, които дадоха един 

много неприятен сигнал към цяла България. Ние с огромни усилия успяхме 

да уведомим чрез максимален брой хора, откриването на топлопровода, че в 

Девин вече има минерална вода и изведнъж с дребен технически проблем на 

една развалена помпа, някак си някак си така може би с политически такива 

окраски, може да се бъркам, може и да не е така, пак успяхме да уведомим 

цяла България, че пак няма вода, не са хубави тези неща. Хубаво е от 

Девин да излизат позитивни сигнали, а не негативни, а пък политическите 

дивиденти, някак по друг начин. Минералната вода в момента идва на 54 

градуса резервоарите са пълни догоре и то повече от 10 дни, не сме 

обявявали това нещо, понеже наистина са се случвали интервенции по 

шахтите така, че четеме разни по фейсбук публикации и други изказвания 

чуваме. Тук е момента да ви уведомя, че може би в Европа, няма такова 

трасе и такъв инфраструктурен проект, няма другаде място, където водата 

да е да идва 13 километра, през пресечен планински терен, да следва 

релефа на планината т.е. да прави постоянни криви и в същото време 

денивелацията извора резервоара е само 14 метра. Това е изключително 

сложно съоръжение по трасето му е има над 10 шахти с кранове, някой пита 

защо не сме ги обезопасили, ами там няма нито ток, нито достъп, може ли да 

сложим по един човек да пази шахтата, защото някой иска да върти крана. 

Тези шахти се отварят и затварят през две седмици. Вътре има 

обезвъздушители, сега са заварени, защото някой хора искат да ги въртят и 

през две седмици ще ги режем, а това става с електрожен и с генератори, 

там половината БКС се занимава. Сега ги заваряме и през две седмици ще 
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ще ги режем с шлайф, да погледнем обезвъздушители и пак ще ги заваряме. 

Това упражнение ще го правим защото има някои хора, като партизанското 

движение, по храстите вечер ходят да въртят вероятно, защото ги намираме 

затворени крановете идва ли катериците може да го правят. Към момента 

има денонощна охрана изпратили сме трима човека на извора оградили сме 

помпите първите кранове по трасето, които сме обезопасили, цялата вода си 

идва в Девин. А относно издаването на разрешителни, какво сме 

предприели. Сформирана е комисия, понеже в момента сме издали 

разрешителни на половината количество, а другата половина стои свободно 

Сформирали съм една комисия, която оттук насетне, ще разглежда 

исканията и ще преценява дали те са целесъобразни. Някой ще казва как ще 

решава тази комисия на какъв принцип. Оттук насетне преди да стигне до 

вас една докладна ние в комисията ще даваме положителни и отрицателни 

становища и подробно ще ви обясняваме. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги .Заповядайте г-це Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: -  Проблема който възникна около спирането на 

водопреносната мрежа и за да не достига вода до Девин, повече от месец и 

половина, ще си го оставя, наистина за накрая, защото е доста обширна 

темата. Искам да се обърна и към колегата Устов който се притеснява за 

това дали ще има достатъчно вода. Аз доколкото си спомням неотдавна 

публично беше обявено, че ще има достатъчно, едва ли не за всяка къща, 

която иска да си ползва от тази вода. Защитавам моята теза, така че всеки 

който иска да има до къщата си за гости, до хотела, ще подкрепя тези 

докладни, независимо кой е човекът, който иска водоползването. Не 

забравяйте, че нашите протоколи от заседанията са публично достояние и 

за да не се чудите откъде журналистите, знаят, че няма вода в Девин, беше 

именно от протокола, който беше публикуван и качен на сайта  на общината 

и от въпроса който беше зададен от госпожа Тодорова защо няма вода в 

Девин. Така че не търсете вина или не си мислете че всеки един проблем 

който възникна в община Девин, ще завъртят някакви политически 

дивиденти господин Солаков. Точно журналистите които изнесоха фактите 

около проблема, бяха научили за този проблем от протокола, който беше 

качен на нашия сайт на общината, а именно човекът, който зададе въпроса 

е съветникът от вашата група. Отклонихме се много от темата, за това 

предлагам на края на сесията. Благодаря ви. 
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Г-н Чаушев: - Има предложение предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 162 

 
 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т. 6.3 от 

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

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

бани,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от минерална 

вода от находище  Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на Георги Иванов Михайлов  - гр. Девин, ул. „Гордю Войвода“ № 16,  

за обект „Студио за масажи - Хирон“, разположен на територията на УПИ – VІІ, кв.59 

(административен адрес ул. „Васил Левски” № 10) по плана на гр.Девин, община 

Девин, област Смолян, с годишен обем – до 277.77 куб.м за срок от 10 /десет 

години/ от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов -„ОТСЪСТВА” 
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Младен Златков Корчев - „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов –„ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 14.11.2017 г. относно: Отдаване 

под наем на общински имот 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „УТОССГС” г-н Виденов.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

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

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 163 

 

На основание  чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14 , ал.7 от ЗОС   
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
   I. Да се отдаде под наем след провеждане на публичен търг  за срок до 5 год. на: 

1.Терен №1 с площ 9 кв.м. в с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, попадащ 

в кв.10 по ПУП на с.Гьоврен, предназначен за поставяне на преместваем павилион 

3м./3м. за търговски услуги, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект 

на община Девин от 05.10.2017г. 

 

2.Терен №2 с площ 9 кв.м. в с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, попадащ 

в кв.10 по ПУП на с.Гьоврен, предназначен за поставяне на преместваем павилион 

3м./3м. за търговски услуги, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект 

на община Девин от 05.10.2017г. 

 

3.Терен №3 с площ 9 кв.м. в с.Гьоврен, община Девин, обл.Смолян, попадащ 

в кв.10 по ПУП на с.Гьоврен, предназначен за поставяне на преместваем павилион 

3м./3м. за търговски услуги, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект 

на община Девин от 05.10.2017г. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

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

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Г-н Чаушев: -Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов: - Предлагам 15 мин почивка. 

 

Г-н Чаушев: - Процедурно предложение.Обявявам 15 мин. почивка 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 20.11.2017 г. относно: Допълване 

на Решение №199 от 29.12.2016г. за дарение на имоти общинска собственост на 

Южно централно държавно предприятие. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „УТОССГС” г-н Виденов.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

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

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 164 

На основание  чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение №199/29.12.2016г., както следва: 

т.4 – Възлага на кмета да предприема всички правни действия за 

изпълнение на решението. 

 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов –– „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. Приема се. 
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Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 20.11.2017 г. относно: 

Управление на  общински имоти за включване в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2017г.“ раздел IV, на терени публична 

общинска собственост попадащи в имот с идентификатор № 20465.502.5029. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „УТОССГС” г-н Виденов.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

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

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 165 

На основание  чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9  от ЗОС   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат  включени  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г.” раздел IV – Наем и управление, 

част от следните недвижими имоти – публична общинска собственост: 

 

1. Терен  с площ 3 кв.м. в гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, попадащ в 

имот  с идент. № 20465.502.5029, предназначен за поставяне на преместваем 

търговски обект павилион - за продажба на царевица, съгласно изготвена схема за 

поставяне на Гл.архитект на община Девин. 

 

           2. Терен с площ 5 кв.м. в гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, попадащ в 

имот с идент. № 20465.502.5029, предназначен за поставяне на павилион за 

търговска дейност, съгласно изготвена схема за поставяне на Гл.архитект на община 

Девин. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак –„ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

9 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174  от 20.11.2017 г. относно: 

Одобряване  на  ПУП - ПРЗ в гр.Девин –ЦГЧ на УПИ VIII-384, УПИ VII-Комбинирана 

сграда и промяна на улична регулация от О.Т.1779 до О.Т.1780,  от О.Т.1780, през 

О.Т.1785 до О.Т.411 и от  О.Т.1785 до О.Т.1783, кв.43 по плана на гр. Девин 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „УТОССГС” г-н Виденов.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

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

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 166 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129 ал.1 от ЗУТ  
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява предложения проект за промяна на ПУП - ПРЗ в гр.Девин – ЦГЧ 

на УПИ VIII - 384, УПИ VII - Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от 

О.Т.1779 до О.Т.1780,  от О.Т.1780, през О.Т.1785 до О.Т.411 и от  О.Т.1785 до 

О.Т.1783 по плана на гр.Девин, община Девин, област Смолян. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178  от 22.11.2017 г. относно: Приемане 

на Общинска/актуализирана/ програма за управление на отпадъците  на община 

Девин за периода 2017–2020 година 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „ЗСПЕ” г-н Митев.  

Г-н Митев: -  ДЗ има положително становище от ПК „ЗСПЕ”.  

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

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

съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 167 

 

На основание чл.20 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.22 от Закона за управление на отпадъците и в 

изпълнение разпоредбите на чл.57 от Закона за опазване на околната среда и чл.52 

от Закона за управление на отпадъците 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема актуализирана общинска програма за управление на отпадъците 

на община Девин за периода 2017-2020 година. 

 

2.Възлага на кмета но община Девин да извърши всички действия по 

изпълнение на настоящото решение.  

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180  от 28.11.2017 г. относно: Отпуска-

не на еднократна финансова помощ. 

 

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

 

Г-н Чаушев: - На комисията обсъждано ли е за каква сума става на 

въпрос. 
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Г- н Митев: -  Да, комисията излезе с предложение да бъдат отпуснати 1000 

лв. на Елена Димитрова. 

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Устов. 

 

Г-н Устов - Нямам нищо против да се отпускат помощи на 

пострадали и болни хора. Искам да попитам председателя на комисията 

господин Митев, каква е процедурата относно отпускане на такава помощ 

има ли някакви изисквания на документи еприкризи, експертни решения и 

доходи и така нататък, за да може да се вземе такова решение. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте господин Митев.  

 

Г-н Митев: - Да има всички необходими документи, съгласно 

Правилника за отпускане на еднократна помощ. 

 

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

 

Г-жа Василева: - Взех отношение, за да може гостите в залата за да 

има впечатление как става отпускането на еднократната финансова помощ в 

общината. Има комисия по здравеопазване, която работи с правилник 

относно отпускане на еднократна финансова помощ и на базата на този 

правилник комисията може, да отпусне в размер на минималната работна 

заплата за страната към момента. Втория вариант е ако лицето е 

действително с по-големи потребности да прибегнем с предложение както в 

случая, колегите да вземат решение. Когато  бях председател на комисията 

по здравеопазване, а сега неин член искам да ви кажа, че всичките 

заявления, които са подадени, най-прецизното са разгледани и с помощта 

на информация от Дирекция за социално подпомагане, където е направен 

отказ по обективни причини, там има един член 16 в техния правилник, 

който само към момента възникнали обстоятелства, може да се отпусне 

еднократна помощ, а не за хронично болни, а голямата си част за тези, 

които кандидатстват са хора със злокачествено заболяване или е 

възникнала ситуация при пожар или някаква друга, които по друг начин 

няма от коя институция, да се подпомогне. Лицето е със заболяване от 

детството, открито е злокачествено заболяване, има остра нужда, да се 

подпомогне. За първи път кандидатства, защото имаме случаи, да ви кажа 

след като изтече срока, ако някой е с хронично и ако мисля,т че трябва да 
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се абонират за тези помощи, не, такова нещо, няма. Може да повторим след 

една календарна година, ако не отпуснат от друга институция, друг вид 

помощ, отново да отпуснем, но ако лицето има нужда. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-це Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Госпожа Василева извести на учениците които 

работят по проект и след малко ще разберат по-подробно, за какво става 

въпрос. Аз искам да се обърна към колегата Устов, че още от миналия 

мандат има приет правилник по който се работи, правилник за отпускане на 

еднократна финансова помощ на жителите на община Девин. Там може да се 

запознаете подробно, какви са случаите, какви са документите, въобще 

целия ред и начин за отпускане на такива помощи. Добре да го прочетете, 

не е много дълъг Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-це Чаушева. Заповядайте господин Устов. 

 

Г-н Устов: - Аз съм наясно с правилника. Въпроса го зададох 

умишлено, за да се запознаят тук присъстващите, как стои въпроса с 

помощите, защото всеки един, няма право да кандидатства. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: -Други колеги. Ако няма такива, предлагам да прекратим 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 168 

 

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

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

жители на община Девин. 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Елена Стефанова Димитрова от 

с.Лясково, община Девин за спешна медицинска помощ сумата от 1 000 /хиляда/ лв. 
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2.Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, § 42-14 „Обезщетения и 

помощи по решение на общинския съвет”. 

 

3.Възлага на кмета на община Девин да извърши необходимите правни 

действия по изпълнение на решението. 

         

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

гласува: 

 

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

 

Предлагам преди да пристъпим към последната точка от дневния ред да дадем 

думата на представителя от училище „Христо Ботев” да ни запознаят накратко с 

техните намерения, защото ние всички, трябва да сме в час, какво се прави на 

територията на община Девин с какво можем да бъдем полезни и с какво можем да 

помогнем. За това позволете ми да дам думата на госпожа Георгиева директор на 

училището, да ви запознае накратко с цялата тази идея, която те реализират към 

момента. Заповядайте госпожо Георгиева. 

 

Госпожа Георгиева запозна съветниците подробно с проекта който 

изпълняват. 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

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

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-це Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Имам въпроси от няколко групи, но ще започна с 

Беденската вода. Въпросите ми са следните, ако искате да  записвате, за да 

може после, въпросите ми да са с конкретни отговори. Надявам се на 

конкретни отговори: Първият въпрос ми е приет ли е обекта вече от фирмата 

изпълнител от страна на общината и кои са техническите лица за 

рехабилитация на водопроводната мрежа от  Беденски бани от беденски извор 

Кои са техническите лица ако е приет. Кои са лицата които са приели обекта и 

гарантират неговото изпълнение. Вторият въпрос ми е тъй като преди да се 

направи този ремонт знам, че водата идваше пък гравитачен път. Кое наложи 

монтирането на тези помпи и кой одобри проекта. Третият въпрос е свързан с 

работата на тези помпи и  не ми казвайте, че има набези. Надявам се там 

всичко вече да е решен проблема. Какъв е режимът на работа на тези помпи 

тоест постоянно ли ще работите ли само когато трябва да се пълнят водоемите 
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и или ако се изпразни водоема чак тогава се пълни, какъв разход на енергия 

имат тези помпи това нещо е свързано с определени разходи които са на гърба 

на общината. Четвърти въпрос по какъв начин ще бъде обезопасено трасето, 

оттук нататък обекта за да няма набези проблеми свързани с пренос на 

минералната вода. На пазачи ли ще се плаща, камера ли ще се монтира 

защото според мое мнение по-евтино излезнало на общината, ако се загради 

както да трябва мястото и се сложи камера отколкото да се плаща на пазачи , 

а те трябва за  да изпълняват своите служебни задължения, трябва  да 

получават съответно възнаграждение. Това са въпросите свързани с 

Беденската вода. Другия въпрос е свързан със снегопочистването кой ще го 

извършва, той ли ще поддържа пътищата и улиците в града, колко от 

машините които получихме по проекта от ПУДОС работят в момента и може ли 

да се разчита на тях. Кой се грижи за отстраняване на повреди на тези 

машини и на последно място, докъде стигна въпросът със заема който 

говорихме, че общината трябва да тегли за да се разплатим със задълженията 

включително което ме касае мен конкретно поетия ангажимент даденото 

обещание, че  ако се вземе такъв заем ще бъдат покрити старите задължения и 

на МБАЛ-  Девин.Благодаря. 

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

Солаков  

Г-н Солаков: - Ще гледам кратко изчерпателно да отговоря на 

всичките въпроси. По първия въпрос дали е приет обекта Беденски бани.Да.  

Инфраструктурен проект общински от подобна категория, се въведе в 

експлоатация, без което не можеше и да се открие Аквапарка в Девин. Защото 

няма как, невъведен обект да снабдява с вода Аквапарка. С цел да 

подпомогнем дейността на инвеститора за което сме декларирали, че ще 

работим в този мандат, да подпомагаме и насърчаваме инвестициите. Много 

бързо се организирахме да  сформираме държавна приемателна комисия, която 

се състои от служители от общинска администрация, както и от доста други 

държавни представители на други институции като пътното, РЗИ, пожарна,  

РИОКОЗ, Басейнова дирекция. По спомен бяхме около общо 10- 12 човека 

Въвежда се един обект по този начин сформирахме тази държавна комисия по 

Тръгна се по трасето от извора до града, геодезистите със строители с 

общината с  инженерите, линейно се преминава през цялото трасе по пътя се 

броят крановете, обезвъздушителите, частите, капаците, скобите, всичко това 

по КСС има 400 позиции на  400 реда  е отчетено какво е свършено. Това са 

все количества, материали,говорим преминали сме го цялото трасе в този 

състав, да видим всичко дали е там, преди да разпишат документите и да 
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преведем окончателното плащане на изпълнителя. Абсолютно всичко беше 

изпълнено имаше представител от ДНСК от София имаше на комисията разписа 

протокола без забележки, всички разписаха без забележки, имаше и на РИОСВ 

представители и така въведохме топлопровода в експлоатация. Именно това 

даде възможността инвеститора на Аквапарка да се открие инвестицията 

същия ден се въвеждаше и Аквапарка, успоредно  едното с другото, за да 

може да се съвпадне обявените дата за откриване, което общината положи 

огромни усилия да се справи, защото ние имахме още срок, да го въведем в 

експлоатация, но форсирахме общинска администрация, бързо изготви 

необходимите документи, за да подпомогне, да му проверим и това откриване 

което беше обявено предварително,  така да ви въведа яснота по  темата, така 

че по този начин се приема обект- реконструкцията на топлопровода като 

технически проект. Кой е одобрил проекта. Той е дарен. В качеството ми на 

председател на сдружението на  хотелиерите тогава, община Девин също беше 

в предния мандат на дневен ред, лично съм участвал в развеждането на 

господин Дянков, Нона Караджова. Ходихме по трасето гледахме, те поискаха 

от община Девин да входират проекта. Имаше гаранция тогава, че ще се 

отпуснат пари на общината, тогава някак си не можа да сработи и да възложи 

проектиране и нямаше никакъв проект в общината освен един, дето беше 

четири пет милиона като си говорим за цени, дето никой нямаше да го 

финансира. Тогава се събирахме хотелиерите няколко души в състав, 

мислихме няколко варианти. Имаше представители на тогавашното общинска 

ръководство на срещата и се стигна до единомислие общо взето ако 

хотелиерите се организираме и намерихме, някой проектант да изработи 

технически проект и да дари на общината, ще го внесе да кандидатства, така 

се появи този проект, тогава може да видите има протокол за дарение. Дарен 

от проектанта и оттам общината се сдоби с този проект, тогава от там насетне  

какво е правило предишното ръководство, за да се финансира, аз нямам на 

представа. Знам само за едни 400 хиляди, защото тогава имаше едни срокове, 

да се понесе този проект по ПУДООС, общината не можа да се сработи и да 

влезе с  тях и после падна Правителството.  Вече нямаше с кой да се говори в 

София, отново да се осигурят пари, иначе имаше пари, пак си беше на тая 

стойност, тогава както и сега в последствие по програмата за рибарство и 

аквакултура имаше едни 400 хиляди лева осигурени от там, не можаха да 

изберат изпълнител, още общината и се провали всичко. Нищо не стана това 

беше за частични ремонти тук – таме, да се закърпи работата да текне някаква 

вода, но не са избрали изпълнител, не са усвоени пари от колегата Савев ги 

знае подробно, така след това ние се появяваме пишем, искаме. Господин 

Даскалов отправи искане и срещи с министри с премиера лично и накрая се 
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задейства, за да се финансира и той се реализира съгласно по техническия 

проект, който го има така, че кой го одобрил. Отговорих на въпроса. Проекта 

това е изключително сложен инфраструктурен проект, няма другаде такъв, ако 

намерите някъде ще ми е интересно,  даже лично да го посетя. Навсякъде 

тръбите другаде минават по прави участъци през полета. Курортите по 

принцип са строени близо до изворите, именно затова, че е трудно да 

пренесеш водата топла и бързо до един курорт. Девин е на 12 километра и 

половина и ниската денивелация затруднява хидравликата и е трудно да си я 

докара от толкова голямо разстояние толкова бързо, за да остане топла и 

терена е планински. Сложно е тогава, защо има помпи, ще питате, колко ще 

работят, какви са разходите на енергия. Помпите ще работят, те са два броя 

една основна и една аварийна прехвърлят автоматично от една към друга, за 

да не се износят. Защо работят помпи? - Ами защото да има максимално 

гореща вода, максимално бързо и дано не се случва, както господин Устов  

каза всички пускат крановете и водата свършва, за да може това което сме 

говорили за болницата да се случи, защото трябва гореща вода. Затова са 

помпите, иначе, на времето както си е текло няма такива официални данни 

били много отдавна но по хорски сведения те са се къпали горе на преливника 

Значи един човек да се къпе нормално, смятайте вие, телесната температура 

колко е 37 градуса, да може да стоиш под нея. Обезопасяването на обекта. 

Веднага след тези случки с изгорелите помпи, които искам да отбележа, че 

ние не знаехме, че има такива интервенции, едната изгоря, другата изгоря,  

Помислихме че технически дефект и пак взеха да горят и тогава разбрахме, че 

нещо друго се случва и разбира се подаването на вода е спряло, 500 кубикови 

резервоари държат града с вода  известно време и после  разбираш, че нещо е 

станало. Като паднат нивата на резервоарите  веднага се организирахме ,след 

като разбрахме ,какъв е случая, поставихме едни камери по дърветата, защото 

питате, защо не сте се обадили в полицията. Опитахме се да разберем и някак 

си какво се случва с подобни камери, ако случайно заснемем някакъв човек 

там и да го викнем ти първо да го предупредим, защото ако 2 000 000 –но 

съоръжение и на някой му потърсим отговорност, така доста ще му стъжни 

житието и битието. Оттук нататък не заснеха нещо конкретно. Днес ви казвам 

има кранове и цялото трасе някой ходи да върти на различни места. Нощната 

охрана на парк Острова е преместена. Тримата човека които дежуриха за 

съоръженията през зимата няма какво да правят там, защото няма кой да го 

посещава сме ги прехвърли на Беденски бани. През деня се охраняват от 

работещите на банята, оградени са шахтите с помпите с мрежите с врата, 

допълнителни надписи. Имаше някакви запитвания, защо не сме построили 

помпени станции. Това е проблема оттук насетне, ще се сложи 



Протокол № 16 от 30.11.2017 година 
   

42 
 
 
 
 

 

видеонаблюдение към самите помпи, за да може охраната да наблюдава там 

дали има някой, да не ходи, да влиза през оградата, може да служи, като 

охрана, така да се изразя, като се добави СОТ примерно до година и да си 

върна охраната в острова да седи дежури нощно време и там да си сложа СОТ 

ако има движение да изпраща снимка от камерите и ние да разбираме и да 

реагираме по някакъв начин по-бързо, Това е по темата. Въпрос 4, така 

зимното поддържане напълно на време си обявихме процедурите и се получи 

едно неизвестно забавяне, след като продължихме процедурата. Три позиции 

са най-общо казано. В едната позиция си имаме изпълнител работи си, чисти 

си. По другите две участника беше подал от оферта която надхвърля 

прогнозната стойност и съответно отстранен, спазваме ЗОП и ако с 

единствения участник ние ще идем на прокурор ако подпишем договор с него. 

По другата позиция спечелилия се оттегли и не пожела да подпише договор. 

Сега сме в процедури съответно по ЗОП за възлагане наново като в момента се 

покрива услугата от  избрания изпълнител по едната позиция. Това го прави 

безвъзмездно ние не плащаме нищо ей така на добра воля.Пращаме 

снегорините да опесечават като падна тоя снеговалеж. Достатъчно строителни 

фирми се обадихме и ще са в готовност ако се случи нещо безвъзмездно да се 

включат да помогнат докато се приключат при нас процедурите. Колко машини 

по ПУДООС работят в момента. Знам единствено за голямата Реното което вози 

към  Барутин, че отзад в хидравликите нещо се развали, ще направим 

системата от хидравлична на ръчна понеже хидравличните са по-скъпи. 

Ремонтите на правят от фирма. Как беше обявена процедура за избор на 

фирма за ремонт на сметосъбирачните автомобили въпреки, че е бюджета 

позволява 30000 лв. в тази година за тези ремонти, а това по закон за 

обществените поръчки се прави с пряко с възлагане, не сме правили някой че 

с някоя фирма. Качили сме покана на сайта на общината на всички 

заинтересувани лица и да си подават оферти Само една фирма подаде оферта 

и сключихме договор с нея. До къде стигна заема общинския. В момента 

администрацията приключва говоря конкретно за счетоводството, всичката 

документация по фонд флаг, за да може да се оправим и да  отчитаме 

регионите, детските градини има максимум работа около седмица, щом 

приключат веднага подготвят обявяване на общественото обсъждане да пуснем 

поканата за параметрите,  срока и съответно какви задължения имаме и към 

кой. Така се движим с тези теми. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Солаков.Заповядайте г-це Чаушева. 

 

 Г-жа Чаушева: - Благодаря ви за изчерпателните отговори, особено 
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за беденската вода. Надявам се наистина повече да няма проблем с нея, но 

сигурна съм, че не само вие го казвате, специално за водопреносната мрежа 

която касае доставянето на беденската вода, нещата са от още много години 

назад. Знаете ли, че една и съща фирма тази която изпълни проекта е същата 

фирма, която е  била одобрена и да изпълни част от проекта за 400 хиляди лв. 

и че техническите спецификации са абсолютно едни и същи. Знаете ли го това. 

Добре, може ли да кажете, коя фирма е спечелила поръчката за ремонт на 

колите. Фирмата която се грижи за повредите  на машините, които са 

доставени от вас.  

Г-н Солаков: -  Да, разбира се.Това е достъпна информация, няма 

никакъв проблем по темата с предишната процедура, но не  съм  я чел и 

гледал в конкретика. Процедурата доколкото знам тогава, не се е стигнало до 

сключване на договор говорим за топлопровода, понеже фирмата тогава има 

някакви задължения към НАП. Затова нямало как да подписва договор и мисля 

че това е бил проблема за да не се стигне до договора, доколкото съм чувал 

разни приказки. Не съм гледал основание за прекратяване и така нататък. 

Техническата спецификация може да е била близка с тази, но обхвата на 

дейностите, няма как да бъде същия. Но обхвата на действие няма как да е 

било 12 километра тръба. Относно фирмата се казва „MM Gold Group” която си 

е подала оферта за машините, тя е единствена.  

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Солаков. Заповядайте г-це Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Благодаря за отговорите. 

Г-н Чаушев: -  Заповядайте г-н Солаков. 

Г-н Солаков: - Може ли  да внеса малко яснота. Абсолютно всички 

преки договаряния, ние ги обявяваме на сайта, въпреки, че закона не ни 

задължава. Имаме право да отправим покана до конкретна фирма. Много 

фирми минават, предлагат услуги, идват в кабинета и казват, аз се занимавам 

с това и това, ако имате нужда, мога да го свърша. Когато има пряко до 30000 

лв. винаги кмета има право, който е оставил оферта, да се обади, може да 

сключи договор. Това се прави с писмена покана към фирмата. Ние не го 

правим, въпреки, че законът не ни казва, което за нас е тежка работа, защото 

се качва на сайта проект на договора, спецификация, покана, четири дни стои 

на сайта на общината, много е тежка процедурата, за да е всичко открито и 

ясно. Така че който има желание, да подава оферти, всичко се качва на сайта. 

Г-жа Чаушева: - Ако може само да вмъкна още един въпрос, който 

пропуснах. Жителите от улица „Пирин” в град Девин повдигат въпроса, за 

осветлението, защото сега е зима, по рано се стъмва, а и сняг като има, има 
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стълби, страшно е, ако няма осветление и хората ще се пребият. Не само за 

улица „Пирин” най-вероятно да се видят всички улици, проблемни с 

осветлението. Помните ли на миналата сесия, включително, кметове на селата 

повдигнаха този въпрос. Какво правим с осветлението. 

Г-н Солаков: - Бюджета на Община Девин е заложен 18000 лв. с ДДС 

за доставка и монтаж на улични крушки и тела. Спецификацията ни е готова. В 

момента даже долу ме чакат, колегите да разпиша и да я качим и нея. Общия 

брой соларни крушки и развалени тела са около 200 жалби приблизително, 

спецификациите ни  са за общо 400 крушки и около 200 тела по памет.Така че 

всички тези жалби ги събираме на едно място, подписваме договора в рамките 

на три - четири дни, възлага ме го и ще смени ме в цялата община, всичко 

което не свети, ще бъде сменено. 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Солаков. Заповядайте г-жа 

Василева. 

Г-жа Василева: - Искам да попитам относно справката, за 

капиталовите разходи, която беше поискана от общинските съветници, 

колегите и която е получена, разбира се от община Девин. Знаете, че през 

годината, ние гласувахме около 482 000лв. плюс от тия от предходната 

година. Само три обекта са изпълнени. Единия е моста в Триград в рамките на 

6000лв., другите са подмяна на дограма в рамките на 18 000 лв. и на 

водопровода в детската градина на 9000лв. Значи до 500000лв. има още 

много.  Вярно е, че нещата са много сложни и динамични, относно поръчки, 

относно обжалване. Но 31-ви декември,  остава един месец, аз сама за себе си 

се натъкнах, отидох на улица „Велико Търново” защото казват, че нещата са 

стартирали. Видях, че няма никакви ремонтни дейности. След това  на улица 

„Горица” там трябваше да има някаква дейност за 112000 лв. и там виждаме, 

че няма. Просто моето питане господин Солаков към вас и тези останалите 

капиталови разходи, които ги приехме, как ще се изпълняват и кога след, като 

стана вече една година. Освен това относно осветлението си спомням и вие си 

спомняте, когато от общинската фирма когато стана на въпрос, че в рамките 

на 5000лв. можем да сменим осветлението, ние също не се съгласихме, защото 

няма специалисти и няма вишка и трябва да се плаща наем. Ами тогава се 

направи едно проучване колко ще струва, смяната на осветлението, на 

развалените осветителни тела, които да се подменят реално, да се осъществи 

да има осветление по населените места. Другия въпрос беше за кредита, но 

вие отговорихте, за което ви благодаря. Лично мен което ме притеснява и 

колегите, това си го говорим на срещите, отивайки на работните срещи сме го 

коментирали, те са много продължителни, много често ми се случва да работим 
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на основата на хипотеза „аз мисля”, „аз мисля”, „аз мисля” така е разбира се, 

че кметската институция е много ангажирана, ако кмета го няма, зам.кмета е 

тука. Има вносители по докладните записки, те са изработени от специалисти, 

началник отдели и са много компетентни неща. Срещите господин 

председателя ги заявява много преди това, мисля, че организацията ни е 

перфектна, работата по комисии, тези специалисти, така че ви моля, това е 

поредната ми молба моя и на останалите, за да работим нормално, да няма 

напрежение, нека в деня когато комисията заседава, винаги вносителя по ДЗ, 

да присъства там, за да може, да не работим често на хипотези и когато 

дойдем в залата, да ни се предоставя  друга информация и ние самите се 

чувстваме неудобно. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Василева. Заповядайте г-Солаков. 

Г-н Солаков: - Колеги, госпожо Василева, отзад напред ще почна, 

комисията като  заседава и да присъства някой от нас няма никакъв проблем. 

Само ще ви помоля ако ви е възможно чисто логистично, просто някой да 

дойде да ми даде този график на комисиите, защото като се пише на ден, 

влизат по 300- 400 жалби, писма, кореспонденции, институции не можем да 

прочетем всичко в срок и веднага да видим адекватно, когато комисията е 

минала. Просто някой да дойде от администрацията и да ми даде и да каже 

виж датите на комисиите да съм тук или кмета или някой от експертите, който 

е писал. Така че да може да осигурим да има човек на място да обяснява, 

винаги когато сте се събрали няма никакъв проблем. Проекта за Врътлек дали 

е платен проекта го възложих ме, когато възложихме проектирането за 

300000лв. Имаше решение на общински съвет предходния мандат 300000 лв. 

за проектиране тогава наближаваше срока за кандидатстване по селските 

райони и ние решихме тези 300 хиляди лв. да изготвим проектите по селските 

райони в случая Врътлек попада проекта в тия пари, които тепърва, ще трябва 

да правим процедура по фонд флаг за да може да ги разплатим. Те не са 

платени. Дават ни зор, защото е приоритетно това строителство което се 

случи, да разплатим и него. Това е темата с проекта и разплащането по него. 

Осветителните тела 5000 лв. вишката БКС там има десетина човека и двама 

майстори които са за цялата община. Аз затова им казах на срещата вчера в 

Гьоврен на кмета, ако трябва вишката да мине да смени 700 крушки, може би 

след два мандата, ще стигне до последното населено място. Една вишка 

наистина крие опасности, тази работа, защото някой го удари ток или падне от 

вишката, общината, не знам какво ще прави. От тази гледна точка 

отговорността си е във външния изпълнител, колкото и така да се получава 

процедурно забавяне. Най-вече процедурно, някой може да пита защо чак сега 
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възлагаме крушките, защото миналия август ги сменихме, напряко до този 

август трябваше да правим открита процедура близо 60 дни, а ние сме в 

правния отдел сме доста зле, да го кажа, защото началник-отдела излезе в 

майчинство, остана един човек госпожа Жайгарова, другата юристка е 

постоянно в някакви отпуски по пет по шест месеца по седем месеца, някъде 

ходи, нещо прави, тя си знае. С външния юрист работим едновременно и 

капиталови и саниране, сменяме водопроводите в Лясково и Стоманово, по 

ЗОП си имаме също неща. И затова малко се забавихме. Относно улиците 

капиталовите разходи са голям обем от тях. С улиците изпълнителят при 

всички положения аз ще погледна договора до кога му е срока за изпълнение , 

но ако  изтекъл ще има много сериозни санкции наистина трябваше да се 

оправи още лятото. Договора месец юли е  подписан изпусна всичките хубави 

топли дни сега зимата ще трябва да се прави и ако не успее да се справи ще 

има санкции за него със сигурност. Другото гробищния парк, там два пъти 

обявявахме процедурите, прекратяват ни, никой не се е явявал, да  дава 

оферти, там са 50000 лв. някъде. За седалките на читалището в Настан 

сигурно сега ще питате, какво става с тях два пъти пускаме оферта никой, не 

подава и сега пак сме пуснали и звъним на разни хора, без даже да търсят 

печалби, някой да ги достави тези седалки иначе ще трябва да върнем парите 

обратно в бюджета. Искам да кажа някой път ако предлагаме допълнително да 

се заложат пари, някой си мисли, че има някакви други идеи да се вложат 

някъде обаче не е така. Благодаря. 

Г-н Чаушев: Благодаря господин Солаков. Други колеги. Ако няма, 

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря Ви за участието. 
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