ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

ПРОТОКОЛ
№18 от 20.12.2018 година
От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на
20.12.2018 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин.
На заседанието присъстват:
От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 16,
съгласно подписан присъствен лист.
От Общинска администрация:
Красимир Даскалов–Кмет на Община Девин
г-н Слави Бочуков-Директор на Общинско предприятие БКС
г-жа Радка Грозданова – Директор на МБАЛ Девин
Гости:-Граждани на Община Девин
Г-жа Лора Славчева
Г-н Пламен Балталийски
Заседанието

на

Общински

съвет

бе

открито

от

г-н

Руси

Чаушев

–

председател на Общински съвет – Девин.
Г-н Чаушев:– Уважаеми колеги, Уважаеми г-н Даскалов, Уважаеми г-н
Бочуков, уважаеми съграждани добре дошли на днешното настоящо заседание на
Общинския съвет. 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 15. Един колега отсъства по уважителни причини, другия надявам се да
се присъедини по късно. Откривам редовното заседание на общинския съвет,
свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА.
Предполагам, че всички сте запознати с така предложения проект за Дневен
ред. Искам да направя едно допълнение към него. Понеже знаете, че към края на
годината

работата

относно

приключването

на

проектите

финансирани

по

оперативните прогрми е малко по динамична, затова пред вас са раздадени пет
Докладни записки, който касаят изменения в решения за заемите от фонд „ФЛАГ”,
осигуряване на средства за топлия обяд, даване на съгласие за временен безлихвен
заем от Мнистерството на финансите, за да могат да бъдат извършвани плащания, за
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да не остават хора без заплати и предложение за актуализация на бюджета на
община Девин във връзка с преизпълнението на приходите предварително заложени
в проекта за бюджет на община Девин за 2018 г.
Затова предлагам тези пет ДЗ да намерят място в така предложения проект
за ДР. Като т. 12 от предварителния ДР Изказвания, питания, становища и
предложения на граждани да бъде последна.
Моето предложение е следното: като т. 12 от ДР да влезе ДЗО – 200 от
14.12.2018 г. относно: Предложение за актуализация на бюджета на община Девин
за 2018 г.
Като т. 13 от ДР да влезе ДЗО – 201 от 14.12.2018 г. относно: Ползване на
временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд
2016-2020”, Договор №BG05FMO001-3.002-0060-C04.
Като т. 14 от ДР да влезе ДЗО – 202 от 18.12.2018 г. относно: Изменение
на Решение №104 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „Флаг” ЕАД за
реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска
административна сграда – гр. Девин, община Девин.
Като т. 15 от ДР да влезе ДЗО – 203 от 18.12.2018 г. относно: Изменение
на Решение №105 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за
реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията
на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна
служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.
Като т. 16 от ДР да влезе ДЗО – 204 от 18.12.2018 г. относно: Даване на
съгласие за безлихвен заем от Централния бюджет.
Точка 12 от предварително предложения ДР да стане точка 17.
Всички ДЗ са внесени в установения срок, съгласно правилника за
работа

на

Общински

съвет

и

взаимодействието

му

с

Общинска

администрация.
Така, че имате думата за дебати по Дневния ред с предложенията,
които бяха направени. Някой желае ли да вземе отношение. Ако няма,
предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да
гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. – Приема се.

Предлагам

направените

предложения

да

ги

гласуваме

анблок.

Друго

предложение няма.
Подлагам на гласуване предложенията, които направих за допълнителни
точки в ДР относно ДЗО – 200, 201, 202, 203, 204 и същите да влезнат като точки от
т. 12 до т. 16 в така предложения проект за ДР.
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Приема се.
Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред.
ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 19.11.2018 г. относно: Приемане
на

План

–

сметка

за

необходимите

средства

по

дейност

„Сметосъбиране,

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване” за 2019 г. и определяне размера на такса
„Битови отпадъци” за 2019 г. на територията на община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 04.12.2018 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 01.03.2018 г. до 30.10.2018 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите
за третото тримесечие на 2018 г.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 07.12.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-201, ХVІІІ – За
озеленяване и промяна на улична регулация от о. т. 257+52, през о. т. 258, о. т.
259, о. т. 260, о. т. 261 до края на тупикова улица на север от УПИ ХІХ-201 и УПИ
ХХ, кв. 56 по плана на гр.Девин, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 07.12.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ
012086, м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 07.12.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 013119, м. „Пичерово”,
землище с. Осиково, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 10.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост”, Договор
№ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
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Докладва: Кмет на Община Девин
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 10.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост на
младите хора”, Договор №ОЗМ-ХУ-06-03-67#8 от 26.10.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 10.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Работа”, Договор №РР-06-03880#4 от 21.06.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 11.12.2018 г. относно:
Продължаване срока на действие на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за
водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин,
област Смолян на „ЗГП” ООД.
Докладва: Кмет на Община Девин
10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 13.12.2018 г. относно: Даване на
съгласие и одобряване на задание за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - Хотел, кв. 2,
(ПИ 20465.138.25) в местността „Строилица” в землището на гр. Девин, община
Девин и разширението му чрез предаване към него на ПИ 20465.138.33 - земеделска
земя.
Докладва: Кмет на Община Девин
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2018 г. относно:
Разглеждане на предложение за промяна на ПУП - ПРЗ за обособяване на
разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв. 26 по плана
на с. Гьоврен с ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 016031 –
земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен.
Докладва: Кмет на Община Девин
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 14.12.2018 г. относно:
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 14.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд
2016-2020”, Договор №BG05FMO001-3.002-0060-C04.
Докладва: Кмет на Община Девин
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14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 202 от 18.12.2018 г. относно:
Изменение на Решение №104 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „Флаг”
ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска
административна сграда – гр. Девин, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 18.12.2018 г. относно:
Изменение на Решение №105 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ”
ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на
територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Докладва: Кмет на Община Девин
16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 18.12.2018 г. относно: Даване на
съгласие за безлихвен заем от Централния бюджет.
Докладва: Кмет на Община Девин
17. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, моля да
гласува:

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 19.11.2018 г. относно: Приемане
на

План

–

сметка

за

необходимите

средства

по

дейност

„Сметосъбиране,

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване” за 2019 г. и определяне размера на такса
„Битови отпадъци” за 2019 г. на територията на община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Колеги ДЗ има положително
становище от комисията по „БФЕФП”, по така предложения проект на
решение. Заповядайте г-жо Тодорова, ако желаете да докладвате.
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Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов,
колеги и гости в залата в комисията по „БФЕФП” имаше предложение на г-н
Семчев, ако може точно както е формулирано да го зачетете. Благодаря.

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-жо Тодорова. Зачитам предложението
на комисията, което е в Приложение №2 като точка 2.1 в План сметката да
бъде залегнат текста: Физическите и юридическите лица, който не ползват тази
услуга да бъдат освободени и да заплащат само за почистване на терени за общо
ползване. Това е предложението, което е дадено от комисията, когато е разглеждана
докладната на тяхното заседание. Колеги искам да допълня пред, вас е раздадено
едно ново Предложение №2, където се определя такса размера на битови отпадъци
за 2019 г., може би сте обърнали внимание. Това приложение е различно от първото
предложено в ДЗ във връзка с това, че има постъпили предложения за допълнения
към Приложение №2 в законоустановения срок и предложението се състои в
следното. То е във връзка с последното изменение на Наредбата за определяне и
администратиране на местните такси и цени на услуги в община Девин прието с
Решение №163 от 24.10.2018 г. касаещи частично освобождаване на такса битови
отпадъци на читалищата в община Девин. Мотивите за това нещо както знаете ние в
наредбата намалихме с 80% такса битови отпадъци читалищата, които се намират на
територията на община Девин, но възникна проблем в изчисляването на същата
такса във връзка с това, че в програмнияния продукт с които работи отдел местни
данъци облагането на недвижимите имоти се извършва единствено в промили.
Проценти в самия програмен продукт не могат да се залагат и затова е необходимо
този процент от 80% намаление на такса битови отпадъци да бъде изчислен на база
промили и да бъде допълнено това какъв е промила за заплащане на читалищата на
територията на община Девин съгласно решението и изменението, което сме приели
в Наредбата за местните такси. Затова има ново Приложение №2 в което е намерило
отражение точно това нещо, където за читалищата са изчислени промилите по
съответните компоненти и се образува промила върху, които се изчислява таксата
смет. Така, че както виждате предложението в точка 2.2 от Приложение №2 е Определя размера на такси битови отпадъци в училищата на община Девин съгласно
Решение №163 от 24.10.2018 г. за 2019 г. както следва:
-за нежилищните имоти за всички населени места на база отчетната
стойност или данъчната оценка на съответния имот в това число 3,2% и надолу са
изчислени по съответните компоненти, като се образува съответния промил.
Искам да направя едно предложение за допълнение в предложенията
относно текста в т. 3 от таблицата, което касае за нежилищните имоти на всички
населени места на база отчетната стойност или данъчна оценка на съответния имот.
В Докладната записка беше споменато, че се взема по високата база от отчетната
стойност или данъчната оценка на имота, но това най вероятно е техническа грешка
и е изтървано в текста по т. III и предлагам тя да придобие следната редакция:
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-за нежилищни имоти за всички населени места на база по високата от
отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот.
Същото допълнение в същия текст следва да намери приложение и в т. 2,2 в
Приложението което е предложено пред вас.
Това най вероятно е технически пропуск и предлагам да се допълни в това
приложение. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ.
Докато някой вземе думата искам още нещо да допълня, относно
предложението

на

комисията.

В

сега

действащата

Наредба

за

администратирането на местните такси и цени на услуги в община Девин,
съгласно чл. 23 има дадена възможност, така както беше споменато и в ДЗ
лица,

който

ползват

нежилищни

имоти

във

всички

населени

места

да

подават декларации и да бъдат освободени от такса смет и сметоизвозване.
Така както е направено предложението от комисията да залегне това в
Приложение №2 няма да е юридически издържано и рискуваме тази ДЗ и
решението, което е да ни бъде върнато. Това касае промяна в самата
наредба като заложен текст допълнително, ако трябва да се заложи, но той
си го има. Така, че юридически лица, които ползват имоти на които не се
извършва сметосъбиране и сметоизвозване по закон и както и по нашата
наредба,

те

си

подават

декларация

и

биват

освобождавани

само

от

компонента сметосъбиране и сметоизвозване. Защото по закон там където
има депа за отпадъци се събира такса за третиране на депото за битови
отпадъци и няма как да бъдат освободени, а пък териториите за обществено
ползване те се ползват от самите юридически лица така, че няма как да
бъдат освободени. По закон и по наредба те биват освобождавани от такси
сметосъбиране

и

сметоизвозване,

но

другите

компоненти

по

които

се

сформира таксите битови отпадъци биват начислявани. Според мен, ако се
приеме едно такова допълнение към това приложение рискуваме решението
относно

размера

на

такса

битови

отпадъци

да

ни

бъде

върнато

като

незаконосъобразно, защото това си касае промяна в самата наредба, а не в
определянето на размера на такси битови отпадъци. Колеги имате думата.
Заповядайте г-н Семчев.
Г-н Семчев: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов,
Уважаеми колеги след вашето изказване г-н Председател, аз разбирам, че
трябва да се придържаме към запетайката на закона, но има създаден
финансов проблем на фирми и на физически лица от миналата година е
създаден този проблем. Пояснявам и въпроса ми е към вносителя на тази ДЗ
–Когато една фирма или физическо лице е освободено от услугата казвам
услуга такса смет, която включва сметосъбиране и извозване следва ли да
плаща такса поддръжка на депо? Депото акумулира твърд битов отпадък.
Лицето е освободено не акумулира никакъв отпадък, а трябва да се облага с
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такса и таксите, промилите не са никак малки 5,20. Това не е справедливо,
тава е аз бих го нарекъл законосъобразен юридически рекет. Миналата
година имаше доста такива фирми, от които им прибрахме едни суми без да
извършваме тази услуга. Тъй като се придържаме към запетайката на
закона, аз искам по тази докладна или да променим промилите за лица на
които не се извършва услугата сметосъбиране както беше предложението да
заплащат само за почистване на терени за обществено ползване защото
сметосъбирането,

извозването

и

третирането

на

депото

е

вързано

към

дейността. Благодаря.
Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Семчев аз
мисля,

че

председателя

на

общинския

съвет

беше

доста

ясен

за

изясняването на проблема. Съществува възможност според, която всяко
физическо

и

юридическо

лице,

което

не

се

ползва

от

услугата

сметосъбиране и извозване и подаде заявление до края на предходната
година да бъде освободено изобщо от тази такса за следващата година, но
няма

как

да

бъде

освободено

от

компонента

депо

и

от

компонента

почистване на обществените територии. Самото почистване на обществените
територии означава, че се почистват от някакви отпадъци.
Съответно почистването на обществената територия е свързана с
депортирането. Така, че другите два компонента, които говорим досъбиране
и извозване с подаване на заявлението може да бъдат освободени всички
физически и юридически лица и това е залегнато в наредбата. Така че не
считам,

че

по

някакъв

начин

може

да

бъдат

ощетени

физическите

и

юридическите лица, ако в срок подадат такова заявление.
Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Даскалов. Само искам да допълня г-н
Семчев в закона категорично и ясно е казано кога даден ползвател може да
бъде освободен от дадена услуга
1. От компонента сметосъбиране и сметоизвозване, когато не се
извършва тази услуга и когато има подадена декларация.
2. Може да бъде освободен от другия компонент от такса поддръжка
на депо за битови отпадъци тогава, когато на територията няма депо.
Всички вие знаете, че ние членуваме в сдружение за битовите
отпадъци, което оперира с депо. Всички наши битови отпадъци се извозват
на съответното депо, което се намира на територията на община Доспат.
Общината заплаща такса за поддръжка на това депо и ние сме оператори на
това депо, защото общината участва с равен дял с останалите общини, които
оперираме на това депо. От услугата поддръжка на депо на битови отпадъци
няма как физически и юридически лица да бъдат освободени понеже в
закона е казано кога могат да бъдат освободени. Всичко това е съобразено и
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с разходите, ето г-н Бочуков е тук и ако имате някакви въпроси към него.
Той е изготвил ДЗ и то много подробно тази година, за да може на всеки да
е ясно, че всяка една година, ще става по тежко с такса битови отпадъци.
Ако сте обърнали внимание от следващата година ние ще плащаме двойно за
поддръжка на тези депа. Те са задължителни такси, който ние няма как да
избягаме от тях и ще става още по сложно. Така, че освобождаването от
този компонент крие големи рискове и няма да е законосъобразно.
Заповядайте г-н Семчев.
Г-н Семчев: - В крайна сметка общината пази общинския интерес.
Ние тук съветниците сме да работим в полза на общността. Това е приоритет
на всички нас. Как ще връзваме бюджета трудно или лесно си е наш
проблем, но трябва да гледаме справедливо не конкретно за този случай,
говоря за всички случай. Този случай е само един повод, че ние работим в
ущърб на населението. Говоря в тази част в която повдигнах въпроса.
Г-н Чаушев:– Ако позволите г-н Даскалов. Вярно е, че всички сме поели
ангажимента пред нашето население да работим в полза на местната общност, но
съгласно законовите разпоредби.
Г-н Семчев: -Точно така.
Г-н Чаушев:– Това, което в конкретния случай се предлага, то е извън
законовите разпоредби . В закона е ясно, точно и категорично е казано кога могат
да се освобождават от такса битови отпадъци съответните юридически и физически
лица. Ако ние приемем такова предложение, аз пак казвам ние рискуваме и няма да
е законосъобразно.
Г-н Даскалов:- По принцип идва и една друга несправедливост?
Хайде първо вие.
Г-н Семчев: - Аз в такъв случай искам да направя конкретно
предложение.

Юридически

и

физически

лица,

който

са

освободени

от

услугата такса смет за 2019 г. заплащат такса за поддържане на депо в
размер на 0,60 промила. Вече сме в рамките на закона. Физически и
юридически лица, който са освободи от услугата такса смет заплащат
поддръжка на депо за битови отпадъци 0,60 промила. Благодаря.
Г-н Чаушев:– Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов

9

Протокол № 18 от 20.12.2018 година
колеги и гости в залата действително, ако това предложение на г-н Семчев ние ще
го подложим на гласуване и се приеме това означава, че останалите проценти
трябва да бъдат разпределени защото това са едни разходи, които ги имаме и трябва
да ги разпределим по някакъв начин. Гледаме да бъде по справедливо между
всички, които ползват тази услуга т.е означава, че ние сме несправедливи към
повечето юридически лица отколкото физически, но ще бъдем несправедливи към
останалите на територията и то те са по голямата част тъй като тези средства и тези
разходи трябва да се разпределят между останалите.
Г-жа Славчева:- Колко са тези останали.
Г-жа Тодорова: - Ами доста са г-жо Славчева. Те ще ви кажат колко са
примерно фирмите и другите. Г-н Семчев каза на заседанието, че са около 20, значи
останалите жители, които са на територията на община Девин трябва да понесат
тази тежка отговорност. Благодаря.
Г-н Чаушев:– Благодаря и аз. Други колеги.
Г-н Даскалов:- За тази година както казахме се определя на базата
на стария Закон за местни данъци и такси, а не на закона за изменение
местни данъци и такси и затова както се поправих определя общинския
съвет промила на база данъчна оценка на недвижимите имоти и тяхната
балансова стойност или пазарната цена. Това е което мога да ви отговоря
към момента.
Г-н Чаушев: - Предлагам да приключим с диалога, защото няма да
достигнем до консенсус.
Г-жа Славчева: - Няма да стигнем, но казвате, че работите в наша полза.
Коя кола извозва отпадъците към Доспат, когато тя не работи 7 месеца.
Г-н Даскалов:- Тъй като е развален и не работи е включен в
разходната , защото трябва да се отремонтира, за да започне да работи.
Машината, която е закупена не е закупена по наши параметри и наши
условия. Много добре знаете, че условията и всички параметри на машините
бяха заложени от предишното ръководство. На тази база са закупени
машините в действителност те са сложни за отремонтиране трудни са не са
съобразени с това, което е било налично в общината като съдове за
сметосъбиране и се налагаха многократно отремонтирания и различни други
интервенции върху машините, за да могат те да се напаснат и да работят
към нашите съдове.
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Г-жа Славчева: - Може би затова външните услуги са толкова като разход.
Г-н Даскалов:- Външните услуги зависят от това. Машините са стари
не са нови както някъде беше писано. Те са на по 10 години, нормално е да
се развалят и за да работят трябва да се отремонтират. Ние държим на това,
защото

работим

за

хората

и

обществото

да

имат

качествена

услуга.

Благодаря ви.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-н Даскалов. Заповядайте г-н Шанов.
Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов,
колеги нека да не се отклоняваме от темата. Разследване няма да водим на
сесията на общински съвет, които има въпроси да ги задава към г-н
Даскалов по- късно. Благодаря.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Заповядайте г-жо Тодорова.
Г-жа

Тодорова:

-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

г-н

Даскалов, колеги и гости в залата, аз предлагам да подложите на гласуване
двете предложения по тази ДЗ. Едното е на г-н Семчев, а другото е на
Председателя на общинския съвет. Благодаря ви.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-жо Тодорова. Колеги ако имате други
предложения имате думата. Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет,
колеги и гости за пореден път незнам каква дума да използвам най добре
никаква, но за пореден път в тази зала отново се връщаме на нещата в
минало време и отново се упрекват предишни ръководства за неща, които са
се случили през този мандат и конкретно ви визирам това, което казахте г-н
Даскалов преди малко. Машините ги получихте вие с комисия от вашия
мандат.

Така,

че

престанете

да

се

оправдавате

за

вашите

грешки,

престанете да се оправдавате с минали кметове, управления и така нататък.
Ясно е, че на централно ниво политиката е такава, ама ние все пак живеем
в община Девин. Така, че много ви моля когато говорим за минали неща да
си поемате и вашата отговорност. Машините си ги получихте вие с комисия
направена от вашият мандат. Много добре знаем там какви неща са се
случили. Един ден може би и за тях ще говорим и ще ги научим. Имам
конкретно предложение по темата. Г-н Семчев направи едно предложение.
Внасяте ни в последния момент корекции в Приложение №2 така, че и него
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трябва да подложите на гласуване както и вашето г-н Руси Чаушев в точка
III. Нека да се подложат тези неща на гласуване и да продължаваме
нататък. Благодаря.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-жо Чаушева. Реплика г-н Даскалов.
Г-н Даскалов:- Реплика: г-жо Чаушева за пореден път на вас искам
да ви обясня, че не се оправдавам с никого. Аз съм поел отговорността и си
я

нося.

Обществената

поръчка

за

тези

машини

за

сметосъбиране

е

направена и е изиграна по времето на предишния кмет, аз не го обвинявам
човека. Нито него, нито хората, които са му дали параметрите на машините,
но обществената поръчка беше приключила, когато ние встъпихме в мандат.
Аз съм човека само които сключи договора, защото нямаше друг вариант за
реагиране. Ако бяхме прекратили поръчката и започнали нова поръчка това
означаваше, че поне шест месеца Девин нямаше да има сметосъбиране.
Така, че нека да не говорим глупости.
Г-н Чаушев:- Ще ви дам думата за дуплика, но въпроса е да не се
отклоняваме от темата. Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Г-н Даскалов по добре шест месеца да бяхме
стояли без такива отколкото сега седем месеца да ремонтираме. Разбирате
ли наистина е така. Трябваше да си помислите по разумно. По добре да
бяхте развалили това нещо, което така или иначе се оказва, че не е изгодно
за общината. Ето седем месеца сега ще ремонтираме.
Г-н Даскалов:- Съгласен съм с вас, но защо изменяте темата. Вече
казахме, че поръчката е направена от предишното управление нали. Ние не
сме го развалили ДА, но не искам повече да влизам в дилеми.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги всички ние гласувахме това
което направи кмета, ако си спомняте.
Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Тодорова. Колеги само, ще ви призова
и ще ви помоля още веднъж да се придържаме към темата и да не се
отклоняваме. Заповядайте г-н Семчев.
Г-н Семчев: - Г-н Председател преди да подложите на гласуване
моето предложение искам да поясня на колегите не правя предложение за
промяна на промили. Промилите си остават 5,25 за поддръжка на депо,
правя предложение за допълване на точка 2.1 юридически и физически
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лица, които са освободени от такса смет заплащат 0,60 промила такса депо.
Това е допълнение и пояснение, а не промяна на промилите да не останат
колегите с погрешно впечатление както и каза г-жа Тодорова, че трябва да
мислим от къде ще вземем пари да не се променя. Нищо не се променя
просто се пояснява допълнително, за да влезне в рамките на закона.
Благодаря.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-н Семчев. Други колеги. Ако няма,
предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да
гласува:

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

Относно ДЗ има постъпили няколко предложения. Едното е от комисията по
„БФЕФП”, а другото е от мен и едно от г-н Семчев.
Подлагам предложенията на гласуване:
1. Предложението на г-н Семчев е да бъде допълнено Приложение №2 като
отделна друга точка физическите и юридическите лица, които са освободени от
такса смет да заплащат за поддържане на депо за битови отпадъци такса в размер
на 0,60 промила.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Не се приема.

2. Предложението, което направих аз за корекция в текста на т. III и точка
2.2 а именно за нежилищните имоти за всички населени места на база по високата
от отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот. Това касае т. III и
т. 2.2.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за редакция на
текста, моля да гласува:

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

Следващото предложение горе долу се препокрива с предложението на г-н
Семчев, но би следвало да се гласува.
3. Това е предложението на комисията в Приложение №2 да намери
отражение следния текст Физическите и юридическите лица, които не ползват тази
услуга да бъдат освободени и да заплащат само почистване на терени за обществено
ползване.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение на комисията,
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моля да гласува:
0 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 16 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Не се приема.

4. Последното предложение е новото приложение по ДЗ, което касае
уточняване на промилите за читалищата съгласно приетото изменение в Наредбата
за местните такси и цени на услуги в община Девин, а именно Приложение №2 да
бъде допълнено с точка 2.2, която гласи „Определяне размера на такса битови
отпадъци за читалищата на община Девин съгласно Решение №163 от 24.10.2018 г.
за 2019 г. както следва
-за нежилищните имоти за всички населени места на база по високата от
отчетната стойност или данъчната оценка на съответния имот в размер на 3,2
промила разпределени по компоненти както следва
-за доставка на съдове за битови отпадъци 0,28 промила
-за събиране и третиране 1,76
-за поддръжка на депо за битови отпадъци 1,04
-за почистване на терени за обществено ползване 0,12”
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение за допълнение на
Приложение №2, моля да гласува:

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

Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 180
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
в Община Девин
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Приема

План-сметка

за

необходимите

средства

за

дейност

„Сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019 г., съгласно /Приложение
№1/.
2. Одобрява размера на такса битови отпадъци за 2019 г. /запазва се
размера на общия промил по населени места, на таксата за БО от 2018 г., съгласно
/Приложение №2/.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
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Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „Въздържал се”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ,1 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.

Г-н Шанов:
Пристъпваме към 2 точка от дневния ред
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 04.12.2018 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 01.03.2018 г. до 30.10.2018 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите
за третото тримесечие на 2018 г.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин
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Г-н Чаушев:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н

Шанов:-

Благодаря,

г-н

Председател.

ДЗ

има

положително

становище от общото заседание на постоянните комисии към общински
съвет. Колеги имате думата за разисквания, мнения и предложения по ДЗ.
Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет,
Колеги и гости това е поредната информация с която общинския съвет се
запознава, аз също се надявам както и каза г-н Руси Чаушев всеки от вас да
има някаква позиция и някакво виждане за това финансово състояние, а не
просто да го гледа като лист хартия. Понеже преди няколко дни г-н
Даскалов се отчете пред обществеността и каза, че е заварил болницата в
тежко финансово състояние ние преди това пък заварихме едно нищо и се
погрижихме

все

пак

тази

болница

да

възстанови

своята

дейност

и

я

оставихме в състояние в което трябваше да се продължи с тази помощ, за да
се решат окончателно нейните проблеми включително и финансови макар,
че те не са само финансови. Въпросът ми е: Какво конкретно направихте за
подобряване или за облекчаване на това тежко финансово състояние на
болницата г-н Даскалов?
Г-н Шанов:- Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н

Даскалов:-

Уважаема

г-жо

Чаушева,

ако

сте

слушала

внимателно отчета знам, че сте по веща от мен в тази тематика доста, но
казах едно когато, аз дойдох и встъпих в длъжността кмет лимита на
болницата беше 36 000 лв. Това са пари, които се получаваха от здравната
каса, ако съм грешен поправете ме. Заварих 100 000 лв. кредит получен от
болницата от община Девин само месец и половина преди изборите, за да
може да се запази тя и да продължи да съществува по време на изборите
според мен. Към момента този кредит с ваше решение и с решение на
общинската администрация не го търсим от болницата, ако това не е помощ
към болницата пак ме поправете. Към момента благодарение на съвместната
работа

предполагам

на

общинското

ръководство,

на

общинската

администрация, на общинския съвет, аз никога не казвам аз, казвам моят
екип, казвам благодаря на общинските съветници вероятно голяма полза за
това нещо има и ръководството на болницата, защото те не стоят наистина
лимита от здравната каса е вече над сто и петнадесет – шестнадесет хиляди
лева. Това е почти три пъти увеличение. Това са суми, които се получават
от болницата всеки месец от 36 на 116. Осемдесет хиляди лева е разликата
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всеки месец в плюс за болницата. Това е станало и със съдействие на
общинското ръководство казвам го и на съветниците и на ръководството на
болницата. Това всичко се постига с общи усилия, не казвам, че ние трима
човека както може би вие се изразявате отворихме болницата. Не. Не е по
силите на никой са да се справи с проблемите на болницата. Благодаря ви и
повече в полемика няма да влизам по този въпрос.
Г-н Шанов:- Благодаря г-н Даскалов. Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жа

Чаушева:-

Г-н

Даскалов

поредното

заблуждение

в

което

вкарвате не само колегите общински съветници, но и обществеността на
нашето население именно заблудата за тези повишени лимити както ги
наричате от тридесет хиляди на сто и кусур колкото, ще да са там. Не знам
на колегите колко им е ясно, но поне на тях искам за пореден път да
разясня, че това повишение на лимитите в никакъв случай не означава, че
МБАЛ Девин ежемесечно получава 110 -115 хиляди лева.
Г-н Даскалов:- Получава колкото си изработи.
Г-жа Чаушева:- Точно така, което означава, че не с 80 хиляди са се
дигнали на месец, а това означава, че колкото екипа на МБАЛ си заработи
60-70-80 хиляди с толкова разполага.
Г-н Даскалов:- Може да получи толкова. Аз имах в предвид, че
може да получи 116 хиляди лева. Така, че не ги заблуждавайте, могат да се
заработят.
Г-жа Чаушева:- Напротив вие ги вкарвате в заблуждение, че едва
ли не тези пари се дават ей така на тепсия и е една сигурна гарантирана
сума, което не е вярно. Освен това г-н Даскалов лимита на болницата 30
000 лв. беше за едно отделение. При разкрити още две отделения лимит
автоматически и с вас и без вас трябваше да стане толкова. Разбирате ли
ето за това казвам, че заблуждавате обществеността и колегите, защото
тези две отделения са пълни със съдържание. Там има лекари, сестри и
санитари и се обслужва население с N заболявания. Няма да ги изброявам.
Така, че другото, което искам да знаят и колегите точно за тези 30 хиляди и
несправедливото отношение към МБАЛ Девин по онова време в момента
болницата е спечелила на първо ниво, на първа инстанция е спечелила
делото по отношение на парите, които ни дължи касата. Точно за този
период

в

които

сме

получавали

30

000

лв.

така,

че

все

пак

има

справедливост и се надявам наистина тези пари, които са заработени от

17

Протокол № 18 от 20.12.2018 година
екипа и от трите отделения и са лекувани реално болни се надявам реално
да си ги получим тези пари. Благодаря.
Г-н Шанов: - Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. Заповядайте гжо Тодорова.
Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов,
колеги и гости в залата, аз бих искала да използвам възможността, че е тук
г-жа Грозданова тъй като отдавна не говорим за проекта, които беше
спечелила болницата. Да ни кажете до къде стигнахте ако е възможно.
Благодаря.
Г-н Шанов:- Заповядайте г-жо Грозданова. Моля да се изслушваме в
залата.
Г-жа

Грозданова:-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

Даскалов по отношение на проекта казвам с задоволство,

г-н

че първото

медицинско оборудване е факт и е доставено в МБАЛ Девин. Както знаете
имахме известни притеснения имаше малко спиране дали, ще можем да
реализираме този проект. Имаше срещи с ръководството на общината добре
знаете. Присъстваха някой общински съветници, където се взе решение и
тогава да продължим макар и трудно дейностите по този проект. Ние нямаше
и как да ги спрем, защото щеше да има и санкции, ако бяхме преустановили
дейностите си. Така, че по отношение на проекта както са разпределени
дейностите по него в рамките на 24 месеца по него имаме доставка за
медицинска апаратура, която за нас е най-важно в размер от 400 000 лв.
Първата медицинска апаратура беше обявена обществена поръчка. Имаше
само една фирма кандидат. Доставена е медицинската апаратура, която
всъщност е за целите на телемедицината така наречена, която апаратура е
една и съща с Александровска болница. Така, че в момента апаратурата,
която ще бъде свързана между нашата болница и александровска вече е
факт. Тя е в болницата. Беше приета, беше направено първото обучение
просто предстои свързването веднага след нова година и да се надяваме, че
тя

ще

бъде

в

сърдечносъдови

полза

на

пациентите.

заболявания,

Волтер,

Апаратурата

е

преди

велоаргометър,

всичко

стрес

тест

за
и

електрокардиограма. Бързахме все пак защото трябваше до приключването
на тази година да направим и заплащането, за да заявим съответно пред
управляващия орган тази сума, за да бъде верифицирана час по скоро. По
голямата част от средствата са изцяло от МБАЛ Девин, а по-малката част
беше взето с решение на съвета на директорите да бъдат прехвърлени като
заемни

средства

от

медицинския

център,
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собственост дъщерно дружество на болницата. Имаха свободни средства от
15 000 лв. Тези 15 000 лв. са предоставиха чрез договор за заем от
медицинския център към болницата, които договор за заем е в рамките на
15

месеца

да

бъде

върнат,

като

се

надяваме

и

имаме

уверението

с

разговорите с водещият партньор от Гърция, че тези средства, ще бъдат
верифицирани и върнати най-късно до 15 февруари. Другата възможност е
ние с г-н Руси Чаушев тогава говорихме, свързахме се с Фонд „ФЛАГ” от там
казаха, че биха могли да предоставят на болницата мостови кредит, от който
най вероятно в следващата година да се възползва лечебното заведение тъй
като следващата апаратура е вече за около 290-300 хиляди лева. Там няма
да може болницата да събере тези средства и тогава може би ще бъде
необходимо общината да помогне на болницата, тъй като за да предостави
Фонд „ФЛАГ” тези средства искат община Девин да бъде гарант по този заем.
По отношение на проекта е това, предстоят да стартират и профилактичните
прегледи. По този проект са заложени да бъдат профилактирани около 400
лица, който са в трудно достъпни места и ще бъдат посетени от специалисти
кардиолог,

пълнолог

и

очен

лекар.

Предстои

на

тези

лица

да

бъдат

направени необходимите кръвни изследвания за което също по проекта има
осигурени средства за тези изследвания. Това е по отношение на проекта
към този етап и да се надяваме, че в бъдещето ръководство, което да е и то
успешно ще довърши до край проекта. Той е все пак в полза на болницата и
на хората. Благодаря.
Г-н Шанов: - Благодаря г-жо Грозданова. Други колеги. Заповядайте
г-н Чаушев.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-жо Грозданова. Искам да уточня само
понеже по време на изказването на г-жа Грозданова се чуват подмятания и
подхвърляния от г-жа Славчева в ред на мисли на това, че това всичко се е
случило без помощта на общината. Искам да уточня както на вас г-жо
Славчева така и на всички слушатели, че този проект се случва със
съгласието и одобрението на общинския съвет. На всички тези 17 човека и
ръководството на община Девин. Така, че не хвърляйте в публичното
пространство, че всичко това се е случва благодарение и единствено на
МБАЛ Девин. То е дружество на община Девин. Всичко това нещо се случва
с нашата пълна подкрепа и съгласие. Искам на всички да е ясно, че този
проект

се

случва

със

съдействието

и

съгласието

на

община

Девин.

Благодаря.
Г-н Шанов: - Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-жо Чаушева.
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Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Председател, аз и хората, които
представлявам искаме да поднесем благодарност лично към вас, защото
наистина вие и на срещите, които имахме в болницата и тук в общински
съвет както и на колегите общински съветници за моралната подкрепа,
която получихме по този проект, за да може той да продължи напред макар,
че кмета ни беше на друго мнение различно от това, което вие изразихте.
Той предложи да прекратим проекта и догодина евентуално общината да
разполага

с

благодарност

250
от

000

лв.

името

да

на

купим

нов

рентген.

организацията,

която

Така,

че

изказвам

представлявам,

че

застанахте зад този проект и той ще бъде осъществен. Дай боже да бъде
довършен до край. Благодаря.
Г-н Шанов: - Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н Даскалов: -Г-жо Чаушева, аз не мога да разбера как вие от мое
име се изказахте, че не съм бил съгласен с този проект. Вие присъствахте на
едно събеседване на което всеки казваше мнение. Имаше различни мнения,
имаше мнения и против този проект, аз казах и моето становище. Казах, че
ако решим всички заедно да го подкрепим, аз никога няма да застана срещу
този проект или срещу нещо, което е в ущърб на болницата. Както и стана,
аз го подкрепям с двете ръце този проект. Заставам зад него и ако не бях
застанал зад него, събирате грях с тия приказки и не заблуждавайте хората.
Никога не съм бил против населението на общината и винаги, ще правя
всичко само и само в полза на хората и ако не знаете последното решение
на министерски съвет от вчера със съдействието на ръководството на
общината са осигурени 1 800 000 лв. пак за хората от общината. Да се от
ремонтира главната улица на която ремонт не е правен след времето на г-н
Семчев.
Г-н Шанов: - Благодаря г-н Даскалов. Последно г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева:- Да наистина последно. Г-н Даскалов дай боже това,
което казвате да е чистосърдечно. Когато го почувствам с делата ви тогава,
ще ви благодаря на вас.
Г-н Шанов: - Заповядайте г-жо Грозданова.
Г-жа Грозданова: - Аз искам да ви помоля наистина, ако имате
някакви въпроси по отношение на документите, които сме ви представили за
информация. Ако има въпроси искам да ми ги зададете.
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Г-н Даскалов: - Имам един въпрос към вас г-жо Грозданова.
Г-жо Грозданова някои път по някакъв повод да сте срещнала от мен отпор
за нещо, което сте поискали или да не съм се опитал да помогна на
болницата.
Г-жа Грозданова: - Уважаеми г-н Даскалов винаги съм говорила и в
тази зала многократно съм казвала, че наистина тази болница не вярвам да
има някой, който да мисли, че трябва да и се пречи. Просто може би тука
действително

малко

повече

се

влагат

емоции

винаги,

които

не

са

необходими на абсолютно никой. Не вярвам някой да има зли помисли за
тази болница, защото тя е необходима на населението. Казвам, че ние
всички сме преходни днес ни има на този пост, утре ни няма. Болницата е
институция и тя е необходима. Тук не става въпрос, разбира се че никога е
нямало отпор. Казала съм че трябва да има дискусия. Болницата има
проблеми едно, че въобще здравеопазването в България са много тежки
проблемите. На второ място тези проблеми са много тежки за общинските
болници и на трето вече, че тази болница е малко по различна, защото тя
наистина тръгна от нищото. Около нея трябва да има дискусия какви са
вижданията на всеки. Вие като общински съвет ,ръководството на общината
т.е. трябва да се решават проблемите. Моля ви престанете вече с тези
емоции някак си тук наистина много емоции се влагат, които е излишно.
Проекта да речем е факт. Нека да се спре сега, каквото може се прави
разбира се, че без общинското ръководство и без общинския съвет няма как
да се случи това. Тръгнахме да го реализираме след като действително се
взе решение и в присъствието на общински съветници, че община Девин, ще
стане гарант да бъде взет този мостови кредит за които ви казах от Фонд
„ФЛАГ”. Няма как иначе болницата сама да се справи. Сега се справи, но
следващата година няма как сама да се справи с тази голяма обществена
поръчка. Така, че няма как болницата сама да се справя с проблемите. Пак
ви апелирам и моля нека всеки каквито идеи има просто трябва да се работи
болницата е необходима и в това всички вие сте убедени. Страшно много са
проблемите. Ще използвам възможността, че съм тук, за да апелирам
изключително е тежък проблема с кадрите не само в нашата болница.
Опасявам се, че не само и лекари, медицинските сестри в момента са 28 от
които само 4-5 са пред пенсионна възраст. Вие разбирате ли че след 5-6
години какъв дефицит, ще има в тази болница. Тя ако не за лекари, ще
затвори за медицински сестри. Това го повтарям вече втора година. Това е
доста тежък проблем, защото след 5-6 години 80% от средните кадри, ще си
тръгнат по естествени причини. Разбирате ли една медицинска сестра се
изгражда 5-6 години т.е. процесът трябва да стартира сега и то незабавно
да бъдат мотивирани. Повтарям стратегията е местните кадри. Трябва да се
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мотивират и да се поеме здравеопазването. Населението има нужда от
здравеопазване. Трябва нещо да се направи. Трябва просто да има дискусия
да се дадат някакви идеи. Болницата каквото може да прави в момента
знаете че обучаваме един лекар. На един лекар имаме възможността да
поемаме разходите за обучение. В момента специализира д-р Леман Фезова
по неврология с която МБАЛ Девин се възползва от наредбата за след
дипломна квалификация и сключи договор с УМБАЛ Пловдив т.е. ние имаме
договор с УМБАЛ Пловдив това момиче да бъде изучено като невролог и след
4 години да се върне да работи в болницата. Тя получава заплата си от
болницата и болницата плаща всеки месец на УМБАЛ Пловдив за нейната
специализация в размер на половин минимална заплата. Моля ви помислете
общинския съвет и вие да поемете поне още един кадър. Има много млади
хора, които учат медицина и са от тук. Това е бъдещето и това е успеха за
това лечебно заведение. По същия начин трябва да се помисли и за
средните кадри медицински сестри са. Просто това е специфична дейност и
не може все пак да се хване някой от улицата и да започне да работи.
Кадровият
Финансовия

проблем
все

е

пак

изключително
наистина

сериозен

благодарение

на

заедно
това,

с

финансовия.

че

бюджета

е

действително увеличен и имаме свободата, но действително трябват кадри,
за да могат все пак да усвояват тези бюджетни средства. Моля да не се
влагат

емоции

и

малко

по

реалистично

с

сериозните

проблеми

на

здравеопазването.
Г-н

Шанов:

-

Благодаря

г-жо

Грозданова.

Заповядайте

г-жо

Василева.
Г-жа

Василева:

-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

г-н

Даскалов, колеги и гости в залата, ако си спомняте от три години г-жа
Грозданова непрекъснато повтаря как се извършва това, защото ние имахме
съмнение в общината. Относно юридическата част как можем да издържаме
някой лекар или медицински сестри за сметка на общината. Това го правят
община Мадан и ви казвам за община Смолян не съм сигурна, но за община
Мадан съм сигурна, защото съм проверила, че там го правят и ако може г-н
Даскалов през следващата година и ние да проверим как стоят тези неща и
деца, които кандидатстват или в момента учат да се обърнем към тях и да
сключим договори поне да гарантираме по един кадър, един лекар и една
медицинска сестра. Благодаря ви.
Г-н Шанов: - Благодаря г-жо Василева. Заповядайте г-н Даскалов.
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Г-н

Даскалов:

-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

дами

и

господа общински съветници, Уважаема г-жо Василева и гости в залата, аз
също съм водил разговори с кмета на Мадан и има някакво виждане и по
някакъв начин те успяват да издържат двама или трима студенти не само за
болницата, разбира се там имат нужда и от други кадри, както и при нас.
Така, че поемам ангажимента заедно с председателя на общинския съвет да
обсъдим и след това с вас да естествено да го коментираме. Възможността
да заложим в бюджет 2019 г. средства за стипендии на един или двама поне
студенти от Девин.
Г-н

Шанов:

-

Благодаря

г-н

Даскалов.

Ако няма други колеги,

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

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

Колеги чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 181
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Приемане за сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ

„ДЕВИН” ЕАД гр. Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС
Девин, финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за
периода 01.03.2018 г. – 30.10.2018 г. и баланса за приходите и разходите за третото
е на 2018 г.
тримесечи
тримесечие
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.
Г-н Шанов: - Благодаря колеги. Заповядайте г- жо Грозданова.
Г-жа Грозданова: - Искам на всички с предстоящите празници да ви
пожелая едни топли празници и нека все пак да сме малко по усмихнати и
по позитивни. Бъдете здрави и на всички ви желая една успешна година.
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Г-н Чаушев:

- Благодаря.

Приемете поздравите от всички присъстващи в

залата и от мое име. Весело посрещане на коледните и новогодишните празници.
Г-н Чаушев:

-

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 07.12.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-201, ХVІІІ – За
озеленяване и промяна на улична регулация от о. т. 257+52, през о. т. 258, о. т.
259, о. т. 260, о. т. 261 до края на тупикова улица на север от УПИ ХІХ-201 и УПИ
ХХ, кв. 56 по плана на гр.Девин, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :- Благодаря, г-н Даскалов. Всички ДЗ бяха обсъдени на
общото заседание на постоянните комисии. Понеже отсъства председателя
на ПК „УТОССГС”, аз ще докладвам. Има положително становище по така
предложения

проект.

Главният

специалист

от

отдел

ТСУ

подробно

е

разяснил на комисията. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 182
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б,
ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Издава разрешение за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІХ-201, ХVІІІ – За
озеленяване и промяна на улична регулация от о.т. 257+52, през о.т. 258, о.т. 259,
о.т. 260, о.т. 261 до края на тупикова улица на север от УПИ ХІХ - 201 и УПИ ХХ, кв.
56 по плана на гр. Девин, община Девин.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 16. Приема се.
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Пристъпваме към 4 точка от дневния ред
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 07.12.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ
012086, м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н

Чаушев :-

Благодаря,

г-н

Даскалов.

ДЗ

има

положително

становище от общото заседание на постоянните комисии към общински
съвет.

Предполагам,

че

сте

се

запознали

с

нея.

Ако

имате

някакво

допълнение или предложение имате думата.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 183
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б,
ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на
ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086, м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково,
община Девин.
2. Издава разрешение за изработване проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на
ПИ 012184, ПИ 012091 и ПИ 012086, м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с .Осиково,
община Девин.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 07.12.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 013119, м. „Пичерово”,
землище с. Осиково, община Девин.
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Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н

Чаушев:-

Благодаря,

г-н

Даскалов.

ДЗ

има

положително

становище от общото заседание на постоянните комисии към общински
съвет.

Колеги

имате

думата

за

допълнителни

питания,

мнения

и

предложения по ДЗ. Както предишната ДЗ, така и тази касае земеделски
земи, които предстои промяна предназначението за застрояване съгласно
изработените проекти.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 184
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б,
ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране на
ПИ 013119, м. „Пичерово”, землище с. Осиково, община Девин.
2. Издава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за урегулиране
на ПИ 013119, м. „Пичерово”, землище с. Осиково, община Девин.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 6 точка от дневния ред
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 10.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост”, Договор
№ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
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Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията
заповядайте г-жо Тодорова.
Г-жа

Тодорова:

-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

г-н

Даскалов, колеги и гости в залата комисията по „БФЕФП” дава положително
становище по тази ДЗ.
Г-н Чаушев : - Благодаря и аз г-жо Тодорова. Колеги имате думата за
разисквания по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е
съгласен, моля да гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 185
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5
от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
6 819.56 лв. (шест хиляди осемстотин и деветнадесет лева и петдесет и шест
стотинки) за изпълнение на проект „Обучение и заетост”, Договор № ОЗ-ХУ-06-03391#6 от 06.11.2018 г., финансиран от Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 2014 -2020 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
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Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 7 точка от дневния ред
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 10.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост на
младите хора”, Договор №ОЗМ-ХУ-06-03-67#8 от 26.10.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията
по БФЕФП, г-жо Тодорова заповядайте.
Г-жа

Тодорова:

-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

г-н

Даскалов, колеги и гости в залата комисията по „БФЕФП” дава положително
становище по тази ДЗ.
Г-н Чаушев : - Благодаря и аз. Колеги имате думата за разисквания
по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 186
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5
от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
1 824.06 лв. (хиляда осемстотин двадесет и четири лева и шест стотинки) за
изпълнение на проект „Обучение и заетост на младите хора”, Договор № ОЗМ-ХУ06-03-67#8 от 26.10.2018 г., финансиран от Оперативна програма «Развитие на
човешките ресурси» 2014 -2020 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
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Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 8 точка от дневния ред
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 10.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Работа”, Договор №РР-06-03880#4 от 21.06.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията
по „БФЕФП”, г-жо Тодорова заповядайте.
Г-жа

Тодорова:

-

Уважаеми

г-н

Председател,

Уважаеми

г-н

Даскалов, колеги и гости в залата комисията по „БФЕФП” дава положително
становище по тази ДЗ.
Г-н

Чаушев : -

Благодаря.

Колеги

имате

думата

за

мнения

и

предложения по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е
съгласен, моля да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение
РЕШЕНИЕ № 187
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5
от Закона за публичните финанси,
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
19 314.95 лв. (деветнадесет хиляди триста и четиринадесет лева и деветдесет и пет
стотинки)

за

изпълнение

на

проект

„Работа”,

Договор

№РР-06-03-880#4

от

21.06.2018 г., финансиран от Оперативна програма «Развитие на човешките
ресурси» 2014-2020 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3.

Средствата,

осигурени

по

т.1

да

бъдат

възстановени

30.04.2019г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
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Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 9 точка от дневния ред
9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 11.12.2018 г. относно:
Продължаване срока на действие на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за
водовземане на минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин,
област Смолян на „ЗГП” ООД.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н

Чаушев : -

Благодаря,

г-н

Даскалов.

ДЗ

има

положително

становище от общото заседание на постоянните комисии към общински съвет
като има едно различно предложение от

така предложения проект

за

решение срока за действие на разрешителното да бъде удължен за 5 години.
Това

е

предложението

на

постоянната

комисия

по

„УТОССГС”,

която

заседаваха заедно с комисията по „БФЕФП”. Колеги имате думата за мнения
и предложения по ДЗ.
Ако няма, аз искам да направя едно предложение относно срока за
действие на разрешителното. „ЗГП” ООД е собственик на СПА Хотел Персенк
и на Аква Парка един от големите крупни инвеститори на територията на
община Девин, затова не виждам логика от моя гледна точка за удължаване
срока на разрешително за водоползване за пет годишен период. Не виждам
разлика между другите ползватели на които ние сме разрешили за 10
годишен

период

за

удължаване

на

разрешителното

и

този

на

„ЗГП”.

Предлагам за по голяма сигурност и така както сме процедирали да бъдем
принципни както към другите ползватели на минерална вода които ползват и
стопанисват големи обекти минерална вода срока на разрешителното да
бъде 10 годишен така както си е в ДЗ – 23.01.2029 г.
Това

е

моето

предложение.

Други

предложения

и

мнения.

Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и господа
общински съветници мотивирали сме се да бъде 10 години именно за това,
че „ЗГП” ООД е един от най големите и крупни инвеститори в града. Два от
най големите обекти характеризират Девин като туристически център със
собственост на „ЗГП”. Вложили са достатъчно много средства тук, за да се
развие туризма и мисля, че не е оправдано да бъдат ощетени спрямо
другите ползватели на минерална вода, а още повече че като чухте в ДЗ има
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достатъчно свободни количества от тази минерална вода. Така, че дори да
дойде друг инвеститор каквито са очакванията балансирано се раздава тя
така, че да има за всеки. Смятам, че е удачно срокът за водоползване да
бъде такъв какъвто е в ДЗ, а именно 10 години.
Г-н

Чаушев : -

Благодаря

и

аз

г-н

Даскалов.

Други

колеги.

Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева : - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет,
колеги и гости действително това е може би най големия инвеститор в
общината ни след Исмена. Няма нужда въобще да ги съпоставяме, но по
добре наистина да е за по дългия срок, защото така правим разлика между
предишните на които сме давали за такъв срок. Все пак си подкрепяме
местния инвеститор, а не външен т.е. водата си оставя тук в Девин. Аз също
съм на мнение, че трябва да е за по дълъг период.
Г-н Чаушев : - Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова : - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов,
колеги и гости в залата на заседанието на комисията нямаше нищо напротив
за удължаване на срока, но един колега предложи да бъде за 5 години и
така се прие от комисията. Аз лично нямам нищо напротив срока да е за 10
години.
Г-н Чаушев : - Благодаря и аз. Други колеги. Ако няма предлагам
прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува:

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

Подлагам на гласуване предложението на комисията, където се предлага
срока да бъде за 5 години, който е съгласен, моля да гласува:

0 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 14 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. НЕ СЕ ПРИЕМА
Г-н

Чаушев : -

Другото

предложение

беше

като

основното

предложение на общинската администрация срока да е за 10 години и
затова няма да го подлагам на гласуване.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 188
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на
Закона за водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от
Закона за водите,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Продължава срока на действие на Разрешително № 01610173 /23.01.2009
год. за водовземемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение
Сондаж № 4, с титуляр „ЗГП” ООД „със седалище и адрес на управление – гр.
Пловдив, кв. „Коматево”, ул. „Околовръстен път”, имот 15 006, за обект, Хотел на
територията на УПИ І - хотелски комплекс, имот № 286 в кв. 39 по плана на гр.
Девин, община Девин, област Смолян с разрешен годишен обем – до 12 614,4 куб.м/
годишно, с краен срок на действие 23.01.2029 г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 10 точка от дневния ред
10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 13.12.2018 г. относно: Даване на
съгласие и одобряване на задание за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - Хотел, кв. 2,
(ПИ 20465.138.25) в местността „Струилица” в землището на гр. Девин, община
Девин и разширението му чрез предаване към него на ПИ 20465.138.33 - земеделска
земя.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н

Чаушев : -

Благодаря,

г-н

Даскалов.

ДЗ

има

положително

становище от комисията по „УТОССГС”. Колеги имате думата за мнения и
предложения по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

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

Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание, съгласно чл.125 от ЗУТ за изменение на ПУП-ПРЗ за
УПИ I - Хотел, кв. 2, (ПИ 20465.138.25) в местността „Строилица” в землището на гр.
Девин, община Девин и разширението му чрез придаване към него на ПИ
20465.138.33 - земеделска земя.
2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I- Хотел, кв.2, (ПИ
20465.138.25) в местността „Струилица” в землището на гр. Девин, община Девин и
разширението му чрез придаване към него на ПИ 20465.138.33 - земеделска земя.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 14. Приема се.
Пристъпваме към 11 точка от дневния ред
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2018 г. относно:
Разглеждане на предложение за промяна на ПУП - ПРЗ за обособяване на
разширение на съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв. 26 по плана
на с. Гьоврен с ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 016031 –
земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н

Чаушев : -

Благодаря,

г-н

Даскалов.

ДЗ

има

положително

становище от комисията по „УТОССГС”. Колеги имате думата за мнения и
предложения по ДЗ. Заповядайте г-н Устов.
Г-н Устов : - Уважаеми г-н Председател, г-н Кмет, колеги общински
съветници и гости вчера разговарях с кмета на с. Гьоврен г-н Саидов по
отношение на тези поземлени имоти. Повечето от тях (трима) ще направят
дарение на тези имоти за гробищния парк доколкото разбрах само един ще
иска замяна. Така че няма да има никакви проблеми и ви моля да гласуваме
тази ДЗ.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Устов. Други колеги. Това е жизнено
важно за населението на населеното място така както и за останалите
населени места, където ние сме предприели мерки за разширяванията на
нови гробищни паркове. Предполагам никой не е против тези дейности.
Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е
съгласен, моля да гласува:

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

РЕШЕНИЕ № 190
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 124б,
ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Издава разрешение за промяна на ПУП-ПРЗ за обособяване на разширение на
съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробище в кв. 26 по плана на с. Гьоврен с
ПИ 016027, ПИ 016028, ПИ 016029, ПИ 016030 и ПИ 016031 – земеделски земи в м.
„Алана”, землище с. Гьоврен.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Обявявам 15 мин. почивка. Моля да се запознаете с допълнителните
Докладни записки.
Г-н Чаушев :- Уважаеми колеги продължаваме работата на днешното
заседание.
Пристъпваме към 12 точка от дневния ред
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 14.12.2018 г. относно:
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :- Благодаря, г-н Даскалов. Колеги предполагам, че сте
имали време да се запознаете с ДЗ. Имате думата за мнения и предложение
по ДЗ.
Г-н Семчев : - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов,
колеги и гости в залата. Във вашата докладна в проекта за решение т.2
Актуализиране инвестиционната програма за 2018 г. по обекти. В това което е
предложено никаде не виждам инвестиционна програма по обекти.
Г-н Чаушев :

-

Приложение №14.

Г-н Семчев : - Не го виждам в този списък.
Г-н Чаушев :

-

Последното приложение.

Г-н Семчев : - Тъй като материалите са предложени преди сесията
нямах време да се запозная и затова исках да го видя.
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Г-н

Чаушев :

-

Само

едно

уточнение

г-н

Семчев

тази

ДЗ

е

разглеждана и на комисиите.
Г-н Семчев : - Доста е ситен шрифта и не мога да го прочета.
Благодаря.
Г-н Чаушев : - Продукта е такъв и аз имах опасение, че няма да може
да се чете. Ако имате въпроси, аз мога да отговоря на всички вас. В
инвестиционната програма има актуализация само в една дейност това е за
резервоара на приюта на кучетата, които е в размер на допълнително 742
лв. Това е от преизпълнение на приходните от инвестиционната програма и
има

изменение

преразпределени

само
в

в

този

разходите

по

параграф.
съответните

Останалите
функции

и

приходи
параграфи

са
в

Приложение №1 и №2.
Други

колеги.

Продължава

си

тенденцията

от

миналата

година

за

увеличаване приходите в отделните параграфи особено в приходите за продажба на
зами, в прихода на туристическия данък и това, че общинска администрация полага
усилието по законови пътища да си търси дължимите суми от хората, които имат
задължения към общинската хазна. Други колеги.
Искам да предложа едно допълнение към проекта за решение, а именно, че
в края на 2018 г. трябва да се определи максималния размер на общинския дълг за
2018 г с решението за актуализацията, защото ще изпуснем срока и затова
предлагам като т. 3 допълнение към проекта за решение.
Т.3 Определя максималния размер на общинския дълг и общинските
гаранции към края на 2018 г. в размер на 2 343 653 лв. Това е моето предложение
за допълнение към решението по ДЗ. Имате думата за мнения и предложения.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

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

Колеги подлагам на гласуване предложението, което направих за т.3 в
проекта

за

решение,

„Определя

максималния

размер

на

общинския

дълг

и

общинските гаранции към края на 2018 г. в размер на 2 343 653 лв.” който е
съгласен, моля да гласува:

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. ПРИЕМА СЕ
Колеги, чета следния проект за Решение:
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РЕШЕНИЕ № 191
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал.
3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Девин
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за
2018 год., съгласно приложение №1.1, 1.2 ,1.3.

2. Актуализира инвестиционната програма за 2018 г. по обекти, видове
разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14.
3. Определя максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции
към края на 2018 г. в размер на 2 343 653 лв.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ ОТСЪСТВА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
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Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 14. Приема се.

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 14.12.2018 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд
2016-2020”, Договор №BG05FMO001-3.002-0060-C04.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :- Благодаря, г-н Даскалов.Има положително становище
от комисията по „БФЕФП”. Колеги имате думата за становища и мнения по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 192
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 104, ал. 1, т. 5
от Закона за публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
217.46 лв. (двеста и седемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) за
изпълнение

на

проект

„Осигуряване

на

топъл

обяд

2016-2020”,

Договор

№BG05FMO001-3.002-0060-C04, финансиран от Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица.
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2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019 г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ОТСЪСТВА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 14. Приема се.

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред
14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 202 от 18.12.2018 г. относно:
Изменение на Решение №104 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „Флаг”
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ЕАД за реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска
административна сграда – гр. Девин, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :- Благодаря, г-н Даскалов. Колеги имате думата за
разисквания по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 193
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за
общинския дълг и чл. 79 от АПК,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Изменя свое Решение № 104 от 19.07.2018 г. по точка 2 в частта условия
на погасяване, както следва:
- Условия за погасяване - срок на погасяване до 25.09.2019 г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ОТСЪСТВА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
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Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 15 точка от дневния ред
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 18.12.2018 г. относно:
Изменение на Решение №105 от 19.07.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ”
ЕАД за реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на
територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :- Благодаря, г-н Даскалов. Колеги имате думата за
мнения и предложения по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 194
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,
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Изменя свое Решение № 105 от 19.07.2018 г. по точка 2 в частта условия
на погасяване, както следва:
- Условия за погасяване - срок на погасяване до 25.09.2019 г.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ОТСЪСТВА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 16 точка от дневния ред
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 18.12.2018 г. относно: Даване на
съгласие за безлихвен заем от Централния бюджет.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :- Благодаря, г-н Даскалов. Колеги имате думата за
мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов
колеги

и

гости

в

залата.

60%

плащане

и

дефицит

на

средствата

за

възнагражденията на същите тези работници. Може ли да обесните защо се
получава така? Благодаря ви.
Г-н Чаушев :- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н

Даскалов:-

Уважаема

г-жо

Василева

към

края

на

всяка

бюджетна година го има този недостиг на средства. За наша радост тази
година

той

настъпи

малко

по

-късно.

В

предходни

години

60%

тези

работници и служителите в споменатите детски градини, общински детски
комплекси и общинския пансион са получавали по 60% и от август месец.
Тази година благодарение на по доброто финансово състояние на общината
това нещо настъпи септември месец. Фактически те получават заплати за
септември месец – октомври. Ние както всички знаете предложихме в
кредита,

който

предстои

да

бъде

изтеглен

разплащането

на

стари

просрочени задължения да влезнат и тези, за да можем да стъпим на нула.
След разговор с министър Вълчев, които беше на посещение тука както
знаете и последвали такива с него ни беше разяснено, че имаме възможност
да ползваме такъв безлихвен кредит от министерството на финансите за
което той пое ангажимент също да съдейства и мисля, че е нормално да се
възползваме от това нещо, за да можем да изплатим в по кратък период и в
по

близко

време

на

100%

това

което

дължим

на

работниците

и

на

служителите на тези три учебни заведения.
Г-н

Чаушев :-

Благодаря

и

аз

г-н

Даскалов.

Заповядайте

г-жо

Василева.
Г-жа Василева: - Благодаря ви г-н Даскалов. Въпросът ми не беше
личен, беше ми поставен да го поставя тъй като в публичното пространство
се говори, че разликата е дошла от допълнително назначени хора в детските
градини. Затова исках да има яснота и това да се чуе. Благодаря ви.
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Г-н Чаушев :- Благодаря. Искам само да допълня, че недостига за
фонд работна заплата идва от там, че вие знаете как се финансират
структурите в сферата на образуванието. Той е на брой ученик и на деца,
който посещават детските градини. Норматива е малък за издръжка и за
фонд работна заплата в детските градини поради това, че има намален брой
деца, които посещават детските градини, а в същото време има нормативи
които трябва да се покрият като персонал и изисквания в детските градини
и детските ясли и това налага дофинансиране от общинския бюджет на фонд
работна заплата и издръжка към тези детски заведения. Понеже знаете
какво е финансовото състояние на общината в последните няколко години
има недостиг за фонд работна заплата и недостиг за дофинансиране със
средства от общински бюджет и затова се е наложило и миналата година и
тази година мисля, че беше и по миналата година в края на годината да има
недостиг от фонд работна заплата поради факта, че общината не може да
отдели средства за изпълнение на пълните възнаграждения на хората, който
работят в тези заведения и затова се получава това 60% изплащане, което е
заложено в кодекса на труда. Както каза г-н Даскалов след проведени
няколко разговора даже включително ние с г-жа Шапкова като бяхме в
София

отново

проведохме

разговор

с

министър

Вълчев

и

той

обеща

съдействието за ползване на такъв временно безлихвен заем и затова се
наложи едно спешно решение на общински съвет за да може тези хора да си
получат дължимите възнаграждения така както си е по закон. Заповядайте
г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева : - Всъщност щях да задам уточняващ въпрос смисъл
такъв,

че

г-жа

Василева

искаше

да

знае

каква

е

причината,

но

вие

отговорихте и ситуацията е като в училищата.
Г-н Чаушев :- Да.
Г-жа Чаушева : - Трябва да се покрият определени нормативи, които
може да се оправи в случая училищата успяват да се оправят. В детските
градини понеже общината ги издържа явно това е причината. Така, че вие
отговорихте на въпроса.
Г-н Чаушев : - Права сте г-жо Чаушева налага се детските градини
поради

спецификата

относно

помощният

персонал

да

се

дофинансира,

защото по норматив на определен брой деца се полагат помощен пернал,
медицински сестри и от там се трупат и разходите. Делегираните средства от
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държавата, които се получават не достигат и затова се налага финансиране
от общинския бюджет.
Заповядайте г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Искам да напомня нещо, което многократно съм го
казвала и пак ще го кажа, защото сега ми идва на ум. Г-н Даскалов, аз ви
моля да зачестят проверките внезапни в детската градина. Точно тези деца
които им плащаме от общината. Искам да ви кажа, че редовно се водят в
детската градина тия дни отново се натъкнах на това и тъй като ние
плащаме общината, не плащат лично семействата тези деца се водят като
присъствие, за да могат да имат бройки в детската градина. Всеки ден те се
броят за обяд и това се готви. Голяма част от тези деца ги няма .Става
въпрос за ромските деца от забрал, а има и други от града. Просто ви моля,
ако

трябва

и

много

пъти

съм

поставяла

въпроса

заедно

с

общински

съветници от комисията по образувание да става това внезапно посещение и
ще се обедите, че трета година го казвам, че е вярно. То не е нещо ново но
напоследък борбата за оцеляване както на детските градини така и в
училищата всеки ръководител търси някакъв трик, но нали се сещате, че
ние сами се вкарваме автогол. Както и с училищата догодина ще видите
колко, ще бъдат закрити. Каквото и да искаме да даваме то е за сметка на
бюджета

на

общината

да

отидат

средства

там

където

са

необходими.

Благодаря ви.
Г-н Чаушев :- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева най напред да отговоря на
първия въпрос, които е бил зададен от граждани. Искам всички да знаете,
че няма допълнително назначени хора в нито една детска градина извън
определения щат. Тези, който са назначени са назначени по програми и те
изобщо не бъркат бюджета нито общинския нито на самата детска градина.
Както споменах имаме назначена жена в с. Гьоврен в кухнята и тя е по
програма. Всички, които са назначени като пазачи в детските градини това
са хора по програми. Средствата за тях идват от Оперативна програма
Развитие на човешките ресурси. Така, че по никакъв начин не е ощетен
общинския бюджет. По отношение на тези проверки нямам нищо против да
направим една група, която да ги осъществява и те да бъдат по чести.
Специално за това ние работим не сме го оставили този въпрос. Даже ще ви
кажа, че миналата седмица подписах няколко писма до родители, които не
осигуряват достъп на техните деца до училище или детска градина и след
тези писма те ще бъдат съответно санкционирани по закона за училищно и
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предучилищно образувание. Така, че не си затваряме очите работим по
въпроса, но няма да е лошо да е по активно.
Г-н Чаушев :- Благодаря. Заповядайте г-жо Василева.
Г-жа Василева: -Реплика: Аз ви поздравявам, защото осигурявате
право на образование на тези деца, защото ми прави впечатление, че точно
такива деца има, а имаме институции, които не се наместват пряко и ви
поздравявам с това право на всяко дете, но изострям вниманието като всеки
ръководител да се бори да осигури работните места и да има достатъчно
хора и взаимно се крият. Знаете ги всички колеги и вие включително какво
става в всяка институция, която се бори за оцеляване. Така, че ви моля да
заострим вниманието и от тук нататък след новата година тези средства
могат

да

бъдат

пренасочени

за

друго,

за

по

качествено

образувание

например да се вложат материали. Благодаря.
Г-н Чаушев :- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Устов.
Г-н Устов :- Един кратък въпрос хората ще се интересуват от това
кога ще могат да си получат патите. Има ли някакъв уговорен срок за този
заем и кога евентуално могат да си получат разликата от 40%.
Г-н Чаушев :- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н Даскалов: - Всяка година разликата от 60% до пълната заплата
се доплаща на всички работници и на служители с приемането на новия
бюджет, но това ни поставя в една спирала в която към края на годината
отново изпадаме в състояние да плащаме 60% от заплатите. Затова е
необходимостта от този безлихвен кредит от 210 000 лв. от министерството
на финансите, за да може този път от тези пари да бъдат изплатени
разликите от 60 до 100%. Ние когато го направим това в началото на
годината след приемане на бюджета закъсаме отново към края на годината,
то това е причината за недостиг към края на годината на средства. Така че
по най бързия начин след нова година ще им бъдат изплатени разликите на
хората.
Г-н Чаушев: - Само, ще допълня г-н Даскалов ние правим всичко
необходимо това да се случи и до нова година, но знаете в края на годината
министерството на финансите. Но се надяваме, че в началото на следващата
година това, ще бъде изпълнено. В проекта за Решение има даване за
предварително съгласие за изпълнение на решението така, че най вероятно

48

Протокол № 18 от 20.12.2018 година
още утре може да бъде изпратено искането от министерството на финансите.
След това при добра комуникация може да се случат много по бързо нещата,
но с конкретен срок и дата няма как да се ангажираме към момента. Други
колеги.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 195
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 32, чл.
103, ал. 1 от Закона за публични финанси, чл. 3, т. 5 и чл. 17 от Закона за
общинския дълг,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде ползван безлихвен заем от Централния бюджет за
изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя на
работещите в Детските градини, Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс и Център за подкрепа за личностно развитие Ученическо общежитие на територията на Община Девин, със следните основни
параметри:
1.1. Максимален размер на дълга – 210 000 лв. (двеста и десет хиляди лева)
1.2. Валута на дълга – лева;
1.3. Вид на дълга – безлихвен заем, отпуснат по реда на чл.103, ал.1 от
Закона за публичните финанси
1.3.1. Начина на обезпечаване – Учредяване на залог върху настоящи и
бъдещи парични вземания по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а” до „ж” от Закона за
публични финанси и бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал.
1, буква „б” от Закона за публични финанси.
1.4.

Условия за погасяване:

1.4.1. Срок за погасяване: безлихвения заем подлежи на възстановяване по
ред, начин и в срокове определени от Министъра на финансите.
1.4.2. Източници за погасяване – собствени приходи на община Девин по
чл.45, ал.1, т.1, букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и бюджетните
взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал. 1, буква „б” от Закона за публични
финанси.
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1.5. Максимален лихвен процент, такси, комисиони и други – без лихви,
такси и комисионни и др. - безлихвен заем.
2. Възлага на Кмета на община Девин да направи искане до министъра на
финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен
безлихвен заем от Централния бюджет, както и да извърши всички необходими
правни и фактически действия за изпълнение на решението по точка 1.
3. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от
АПК.

Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова –„ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ЗА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ОТСЪСТВА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
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Пристъпваме към 17 точка от дневния ред
17.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Г-н Чаушев:- В момента няма предварително записани от граждани. Вие
ако имате нещо допълнително. Заповядайте г-н Шанов.
Г-н Шанов: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, Колеги искам
да

благодаря

на

всички

вас

и

на

цялата

администрация

за

вчерашните

постановления за поредното ПМС, което пристигна за община Девин и то в не малък
мащаб за централната градска част. Благодаря ви.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. От гражданите имаше заявка от г-н
Балталийски за един въпрос към г-н Даскалов. Заповядайте в рамките на 2 минути.
Г-н Балталийски: - Имам два въпроса единия е за събераемостта на такса
битови отпадъци, а другия е свързан с член 60 и член 64 от Закона за управление на
отпадъците, тъй като те могат да се използват за неща, които са свързани за
подобряване на условията, които гарантират по малък тонаж, които може да се
дефинира върху депото в Барутин. За съжаление явно хората не ги интересува тази
план сметка тъй като виждам залата е „пълна” или няма достатъчна осведоменост
или по някакъв начин те да разберат, че става дума за тях и касае всеки един
гражданин. Искам на първия въпрос да ми отговорите и това, което е свързано с тези
два члена по отношение на Закона за управление на отпадъците. Тук няма да
говорим за машините, защото там темата е друга какви са били, що са били това е
минало заминало. Въпрос, които е свързан наистина с вашата дейност, които неща
можеха да се варират и да бъдат в по друга посока, но така или иначе тези машини
се приеха. Не е вярна това, което казахте, че те техническите изисквания не са били
записани неща които трябва да бъдат изпълнени с тези машини. Благодаря.
В техническата спецификация изискванията по скоро там е записано.
Г-н Даскалов: - Имаше конкретни данни дори размера на гумите,
ако трябва да съм точен. Е какво означава това.
Г-н Балталийски: - Да. Вие казвате, че не са били пригодени за тези
съдове.
Г-н Даскалов: - Ами да. Вие много добре помните че ги карахме в
Смолян да ги преправят отзад за да могат да обръщат.
Г-н Балталийски: - Аз съм ги карал.
Г-н Даскалов: - Да.
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Г-н Чаушев:- Колеги ще ви помоля да не влизаме в една дилема. Г-н
Даскалов, ако желаете да отговорите на това питане.
Г-н Даскалов: - По отношение на член 60 и член 64, които плащаме
на

РСУО.

Те

наистина

могат

да

се

използват

средствата

от

тях

за

подобряване на услугата както за закупуване на контейнери така и за много
други аспекти. Те са свързани обаче със събиране, извозване, депотиранена
и намаляване на извоза, но те от числения с решение на общинския съвет
сме решили да бъдат прехвърлени като първоначална вноска по проекта в
които участваме с останалите пет общини от РСУО. От тези средства там има
едни пари, които трябва да се преведат първоначално както и проекта за
болницата. Те ще бъдат насочени там. Това нещо е прието като решение от
всички пет общини, за да можем да участваме по европейския проект за
регионалното депо в Барутин.
Г-н Балталийски: - Част от тези средства могат да се използват за
закупуване на съдове за разделно събиране.
Г-н Даскалов: - Отговорих на въпроса.
Г-н Чаушев:- Да не се отклоняваме от въпроса. Искам да допълня, че РУСО
взе решение за кандидатстване на проект за монтаж на инсталация на входа на
самото депо.
Г-н Балталийски: -Там не тук.
Г-н Чаушев:- Ние сме оператори на самото депо както останалите общини.
Ние не можем да го направим сами и да кандидатстваме за европейско финансиране.
За финансирането бяха бенефициенти само регионалните управления на тези депа.
За да не вадим налични средства от общинския бюджет заедно с всички общини на
регионалното сдружение бе взето решение всяка една община да предостъпи тези
средства които трябва да се връщат от тези отчисления, за да се покрият
първоначалните вноски за реализацията на този проект. Затова този проект
предстои всеки момент да бъде изпълнен и не можем да кандидатстваме тези пари
да се върнат обратно, за да ги ползваме.
Г-н Даскалов: - Аз между другото на срещи с управляващия орган
също го задавал въпроса -Може ли всяка община по отделно да направи
нещо така, че да намали тонажа на извоза за смет към депото. Обясниха ми
че няма как това да се случи след като на територията на общината нямаме
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депо и кандидатстваме като едно цяло РСУО. Мислил съм го, предлагал съм
го и не мислете, че не мислим по тези въпроси. Тук също каквото можем го
правим, но вие знаете че направихме със собствени средства на общината
място където гледаме кучета. Там сме направили едно съоръжение със
силите на общинското предприятие БКС и до колкото можем разделяме
отпадъка на пластмаса, стъкла, железа и други, за да можем да намалим
колкото се може тонажа извозван към Барутин.
Г-н Балталийски: - По първия въпрос отговора. Каква сума до момента е
събрана по отношение на План сметка.
Г-н Даскалов: - В момента не мога да ви дам точна сума, ако
желаете, ще проверя и ще ви информирам лично.
Г-н Балталийски: - Аз мога да ви кажа, за предишни години и тук понеже
говорим за увеличаване на тонажа събераемостта е между 500 – 600 някаде в такъв
порядък хиляди левове. Тук говорим за 1 114 000 лв. ние говорим още към този
момент за някакъв кух бюджет, които е направен и едва ли това ще бъде. Затова моя
апел е колкото по малко караме там в депото, толкова по добре и затова трябва да
има разделно събиране.
Г-н Даскалов: - Много добре ви разбирам. Нашето желание е
същото. В този 1 100 000 лв. влизат и стари задължения. Разбира се че и в
тази дейност винаги има недостиг, разбира се че на 100% не можем да
съберем такса смет. Това не може да го направи нито една община в
България. Събираемостта на такса смет е от порядъка на 60-70 максимум
80%. Вие много добре го знаете. По този повод искам да ви кажа нека да го
знаят общинските съветници, нека да го знаят и хората, които ни слушат
лично

мое

предложение

и

моят

екип,

обсъждано

с

председателя

на

общинския съвет и с браншови организации. Това предложение върви от две
години.

То

е

официално

отправено

към

националното

сдружение

на

общините в България. Пратили сме го в министерството на околната среда и
водите,

пратили

сме

го

лично

на

министър

председателя

и

то

касае

следното: Освобождаване изцяло от такса смет на физически и юридически
лица. Тази такса смет да бъде преобразувана в такса или данък както и то
да бъде наречено подобно на ДДС което се начислява върху всяка покупка.
Изчислили бяхме за база 2016 г. на оборот около 20 милиарда лева годишно
в България и необходими 500 милиона лева нормално за обслужване и
качествено

изпълнение

на

услугата

за

сметосъбиране,

извозване

и

депотиране на отпадъците и че се получава 1% от около 0,025. Това нещо
ако се начислява на всяка покупка прави 2,5 на 10 лв. покупка, което няма
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да бъде усетено от никои дори и социално слабите. Сумата е съвсем
минимална, но тя ще гарантира няколко неща:
1. 100% събираемост на тази такса, защото всеки които влезе в
магазина плаща и оставя тази сума от 0,025%.
2. Осигурява моментно събиране.
3. Осигурява справедливост, защото пенсионери, социално слаби
които имат пенсии от 300-400 или по малко лева не могат да
похарчат 600-700 лв. те ще похарчат толкова колкото получават и
ще платят толкова колкото харчат.
4. Осигурява и още едно предимство за райони като нашия, че този
данък или такса ще се плаща от туристите които ни посещават,
защото в момента те плащат туристически данък, които е от
40 000 – 50 000 лв. годишно.
Така, че как ще бъде разпределяно обратно като целева субсидия
към общините и за това сме мислили и това сме го предложили. Предложили
сме да се създаде една група от представителите на общините и експерти в
областта на сметосъбирането, извозването и депонирането на отпадъци. Не
си мислете, че не работим по въпроса и че всичко е толкова лесно. Както
виждате нямаме събираемост на 100%. От миналата година до тази година
събираемостта е нараснала. Това е благодарение на усилията на общинската
администрация, защото не се чудим дали да плащаме покани за доброволно плащане
на тези, които дължат данъци и такси към общината и следващия етап е даването на
частен изпълнител, защото малко кметове го правят това.
Ако няма други въпроси искам да благодаря на общинските съветници за
съдействието и добрата работа. Казах го на отчета без вашата помощ и подкрепа
всички тези успехи, които се постигат в община Девин нямаше да бъдат възможни.
Още един път искам най искрено да ви благодаря и да ви пожелая здраве на вас и
вашите семейства да бъдем все така отворени към хората и да работим в полза на
хората. Нека има мир и здраве в домовете ви и една по успешна 2019 г. Благодаря
на всички.
Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-жо Василева.
Г-жа Василева:- Искам да ви благодаря за закупуването на подаръците
на деца в неравностойно положение на община Девин. 91 деца получиха тези
подаръци. Г-н Палигоров осигури още 40 кутии с подаръци така, че 131 деца
получиха тези подаръци. Тези деца, които получиха от вас общинските съветници
съм ги уведомила по големите и предават техните поздрави и ви благодарят и ви
пожелават весели празници и винаги така да сте благородни. Благодаря, ви и весели
празници и от мен.
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Г-н Чаушев:- Благодаря и аз и искам от мое име на всички колеги да
благодаря за ползотворната работа през цялата 2018 г., за активността с която се
включвате в работата на комисиите, за разбирането, което проявявате към
проблемите на нашите съграждани и се надявам през следващата година това нещо
да продължи.
Закривам

днешното

заседание

на

общински

съвет.

ползотворното участие. Весели коледни и новогодишни празници.

РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин
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