
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 1 от 29.01.2018 година 
 
 

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

29.01.2018 година /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин. 

Гости – граждани 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми г-н Даскалов, Уважаеми колеги, Уважаеми гости, 

приветствам  ви с добре дошли на първото заседание на общински съвет за 2018 г., 

да си пожелаем цялата 2018 г. да бъде така успешна, безпроблемна, относно 

работата на общински съвет, да бъдем мъдри при вземането на решения и да се 

ръководим единствено от интересите на жителите на община Девин, за тяхното 

добро и за просперитета на общината. 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 16 общински съветника. Откривам редовното 

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

Пристъпваме към обсъждане на дневния ред,  всички сте запознати с него. Ако имате 

някакви допълнителни мнения, имате думата. Няма. Предлагам прекратяване на 

разисква-нията, който е съгласен, моля да гласува 

 

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

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

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 11.01.2018 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото  полугодие на 

2018г. 

Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 16.01.2018 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2017 г. и приемане на такава за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО  – 7  от 17.01.2018 г. относно: Приемане 

програмата за „Разпореждане и управление на общинската собственост за 2018 год. 

на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 15.01.2018 г. относно: Календар за 

предвидените културните събития и прояви в Община Девин за 2018 година. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 15.01.2018 г. относно: Приемане на 

бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2  от 15.01.2018 г. относно: Удължаване 

срока на ликвидация на ОП „ВЪЧА” ЕООД гр. Девин, приемане на Краен 

ликвидационен баланс, Доклад и Отчет на ликвидатора. 

 Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 21.12.2017 г. относно: Предоста-

вяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №204066 по §27, ал2, т.1 от ПЗР към ЗИД 

на ЗПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 
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Който е съгласен с така предложения проект за  дневен ред, моля да 

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

     1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 11.01.2018 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото  полугодие на 

2018г. 

Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, преди да изслушаме вашите 

предложения и мнения, искам да ви информирам, че има положителни 

становища на постоянните комисии по „БФЕФП”, „ЗСПЕ”, „ОМДСТК”, 

„УТОССГС” от съвместното заседание. Имате думата за изказване. 

Заповядайте! Колегите на работната среща, аз смятам, че изключително 

много работихме и дебатирахме, относно всички докладни записки. Ако няма 

такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 
На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА във връзка с   чл.63, ал.2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация: 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за 

първото полугодие на 2018г.- съгласно приложение 1. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

 

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

 
Г-н Чаушев: 
 
Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 16.01.2018 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2017 г. и приемане на такава за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, докладната записка има 

положителни становища от ПК по „БФЕФП”, „ЗСПЕ”, „ОМДСТК”, „УТОССГС” 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма такива, 

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

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, за 

развитие на туризма в Община Девин за 2017 година, съгласно приложение №1. 

2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2018 година, съгласно приложение №2. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г- жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния  

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО  – 7  от 17.01.2018 г. относно: Приемане 

програмата за „Разпореждане и управление на общинската собственост за 2018 год. 

на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, докладната записка има 

положителни становища от четирите комисии на общинския съвет. Имате 

думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание 21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, и чл.8, ал.9 от ЗОС 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Приема „Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост на Община Девин за 2018 год.” 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 
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Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов” – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 15.01.2018 г. относно: Календар за 

предвидените културните събития и прояви в Община Девин за 2018 година. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, докладната записка има 

положителни становища от ПК по „БФЕФП”, „ЗСПЕ”, „ОМДСТК”, „УТОССГС” 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-жо 

Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: - Искам да предложа към културния календар на 

25-ти август 2018 година, да бъде допълнен заедно с празника на село 

Михалково и 80 - годишнината от създаване на народно читалище 

„РОДОПСКА ОБНОВА – 1938” с. Мипалково. 

 

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 – Кворум 15. Приема се. 
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Подлагам на гласуване предложението на госпожа Димитрова в 

културния календар на 25-ти август 2018 година, когато е празника на село 

Михалково, да се допълни и 80 годишнината от създаване на Народно 

Читалище „РОДОПСКА ОБНОВА – 1938”. Който е съгласен с така направеното 

предложение за допълнение към културния календар, моля да гласува: 

 

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

 

 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка чл.20 и чл.17, ал.1, т.5  от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Утвърждава Календар за културните събития и прояви в Община Девин за 

2018 г., съгласно приложението. 

 

   2.Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от 

календара за културните събития и прояви в размер на 50 000 лв. /петдесет хиляди 

лева/. 

 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 
 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 15.01.2018 г. относно: Приемане на 

бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, докладната записка има 

положителни становища от ПК по „БФЕФП”, „ЗСПЕ”, „ОМДСТК”, „УТОССГС”. 

На съвместното заседание присъстваха 14 от членовете на комисиите от 

които гласуваха с 13 – „ЗА” и 1 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. Имате думата за 

допълнителни изказвания, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - На заседанието на комисията разглеждахме 

въпросната докладна записка. Поставих въпроса за това, че няма заделени 

средства от капиталовите за МБАЛ - Девин. Тогава заместник-кмета пое 

ангажимент, да отиде до болницата, да разговаря с директора и обеща, че 

ще има такива заделени средства. Въпросът ми е какъв е резултата от това 
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обещание, дали е изпълнено.  Веднага ви казвам, за какво тази година биха 

могли, да се заделят средства за МБАЛ - Девин. Значи от няколко месеца 

имаме проблеми с асансьорите. Отново има изисквания, ако не бъдат 

изпълнени изискванията, асансьорите няма как да работят. Значи 

санитарките от третия етаж свалят барабаните долу в подземието. Храната 

на болните е по същия начин. Това е най-малкото тежко болните, няма как 

да бъдат предвижвани от един етаж надолу. Това е трагедията. В случая 

говорим за болни, които не могат да бъдат предвижвани по друг начин, 

освен с асансьора. Това е едното нещо за което примерно, бихме могли да 

заделим средства и да се реши този проблем. В кухнята няма как да готвят, 

печките са издали багажа. Търсим спонсори. Надявам се да намерим. Писали 

сме писма, но още нямаме отговор и все още въпроса седи висящ. Другото 

за което говорихме на самото заседание на комисията, това беше въпроса с 

пожароизвестителна система, която мисля, че срока за който сме получили 

разрешение да работим, изтича тази година. Така че това са три неща за 

които поне за едно от тях да се заделят средства, пак ще имаме очи пред 

хората, пред обществеността да кажем, че сме подпомогнали тази година 

болницата с нещо конкретно. Госпожа Тодорова също даде предложение, 

поехме ангажимент, че ще се води дело и там също ще трябват едни пари. В 

крайна сметка знаете, че в момента и без това има достатъчно проблеми  в 

общинското здравеопазване и че с пътеките които работим, са ни 

единствения източник за финансиране, не са коригирани сумите от  2007 г. 

повече от 10 години. Знаете че всичко се е вдигнало като цени – ток, вода и 

разходи за лекарства и консумативи.  Няма как да оцелеем. Парите които се 

изкарват в момента едвам се свързват краищата за заплати и да се 

закупуват лекарства за болницата. Така че всеки един лев с който можем да 

подпомогнем е добре дошъл и пак ви моля още веднъж да помислим в тази 

посока, какви средства могат да се отделят може да са 2000, 3000, 5000лв. 

Има хора които поеха ангажимента,  няма ги тука. Господин кмета също 

беше на заседанието на комисиите, дайте да видим какво можем да отделим. 

Така още нещо обръщам се директно към вас. Значи миналата година бях 

забъркана в интрига от господин Шанов. За това, че едва ли не, аз казвам 

откъде да се вземат едни пари за да се дадат на болницата. Тази година 

отново ме срещнаха хора, от с. Гьоврен, да ме питат вярно ли е, че съм 

предложила 2000 лв. от детската градина от Гьоврен, да се дадат за 

болницата. Доколкото паметта не ме лъже и доколкото колегите, чуха, 

именно заради инцидента, който се случи от миналата година реших тази 

година, нито да предлагам колко пари, нито откъде да се заделят. Надявам 
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се да се води протокол, господин председател на заседанието, така както е 

според изискванията, защото този път наистина ще подам сигнал там където 

му е мястото. Няма да позволя да се клевети името ми с неверни измислени 

лъжи в публичното пространство. Така да се върнем на въпроса за 

болницата. Ще има ли отделени такива средства, помислено ли е или не. 

Благодаря. 

 

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

Даскалов. 

 

 Г-н Даскалов: - Поставените въпроси са наистина една малка част 

от проблемите на МБАЛ – Девин. Както казах и на символичния протест  на 

работещите там. Ние сме абсолютно съпричастни със служителите в МБАЛ –

Девин, не само на тях и на всички жители които обслужва това лечебно 

заведение. По отношение на асансьорите поемам ангажимент. Има една 

фирма в Девин, която се занимава с поддръжка на асансьори, ще се 

срещнем с тях и ще уточним каква сума е необходима, за да можем 

евентуално на следващата сесия, да се види от къде,  как и какво можем да 

направим. Във връзка с кухнята, вие казахте тогава, че водите преговори и 

сте  на етап за осигуряване на необходимите електроуреди. Това което може 

да направим е да помогнем с контактите, за да могат те да бъдат набавени и 

старите да бъдат премахнати, които са излезнали вече от употреба. Както 

разбирам за пожароизвестителната система има заделени средства от 

миналата година, мисля че тази година ще бъдат вложени там където е 

предназначението им. По отношение на спора с Шанов, мисля че такива 

въпроси възникват често в социалните мрежи и така нататък. И не е 

коректно да говорим неща за които никой не си е направил труда, да 

провери как стоят нещата. Аз също съм засегнат не един, а над сто пъти, по 

различни поводи. За това си позволявам да продължа на тая тема и 

умолявам преди всичко, да провери кое, как стои и за какво става въпрос, 

без значение дали става въпрос за болницата или по някакъв друг повод. 

Нека първо да се проверяват нещата и след това да се пускат в 

пространството, защото наистина не е коректно и прави лошо впечатление. 

Благодаря. 

  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Относно за ангажимента поет на 

заседанието на ПК, относно възможността в капиталовата програма да се 

заделят някакви средства за довършване поне на пожароизвестителната  
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инсталация. Ние това коментирахме, какво може да се направи, ще го имам 

в предвид. Явно не е стигнало времето, ще го коментираме дали, може да 

претърпи някаква промяна, относно залагане на средства за довършване на 

пожароизвестителната система и на едно следващото заседание на 

общински съвет, може да се заложат.  Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Както казах и на заседанието, ако не бъдат 

заделени такива средства сега, аз няма да подкрепя бюджета и пак го 

казвам, държа на думата си. По следващите действия, които ще се случат, 

когато се случат, тогава ще ги подкрепя. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги.Заповядайте г-жо Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: - Искам да направя предложение за промяна в 

приложение № 22 за разпределение на субсидията за 2018г. по организации 

с нестопанска цел. Предлагам промяна в субсидиите за народно читалище 

„Светлина – 1946” село Стоманево да бъде 350 лв., народно читалище 

„Родопска Обнова – 1938” село Михалково да бъде 450 лв. народно 

читалище „Надежда – 1950” село Беден да бъде 400 лв. като общата сума 

20 850 лв. се запазва. Мотивите ми за това предложение са, че читалището 

в Михалково имат 80-годишнина и читалището в село Беден обслужва по-

вече хора отколкото в читалището на село Стоманево. Благодаря. 

 

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

 

Г-жа Тодорова: - Искам да взема отношение в качеството си на 

председател на бюджетната комисия, по-скоро въпроса ми е към госпожица 

Чаушева. Няма как в момента да заделим някакви средства, ние работим с 

приблизително точни цифри, какво искам да кажа, че примерно след като 

ние нямаме точната цифра за ремонт на асансьори, нямаме точната цифра за 

пожароизвестяване.  Нямаме никакви точни цифри, как госпожо Чаушева 

ние можем в момента на това заседание, да заделим някакви средства. 

Пределно ясно беше казано и долу на обсъждането на бюджета, както и в 

момента благоразположени сме към проблемите на болницата всички колеги 

са за това. След като се направят точни количествени сметки, ние на 

следващото заседание, ще седнем и ще вземем решение, откъде евентуално 

да бъдат прехвърляни средства за болницата. Благодаря. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: -  Заседанието на комисиите, бяхме всички заедно и 

беше миналия ден. Оторизирахме човек, който да отиде точно за това нещо 

да  се занимава. Ако бяхте казали, аз да свърша тази работа, бъдете 

сигурни, че още на другия ден, щеше да бъде съвършено. Значи доколкото 

си спомням, колегите също го чуха. Надявам се да го потвърдят, 

оторизирахме заместник-кмета да говори с директора на болницата и точно 

да се разберат за това, за кое е най-много наложащо и горе-долу колко 

пари ще ни трябват. Аз не получих отговор на въпроса. Защо това не се 

случи.  Сега нямаше да се чудим колко и какво, ами щяхме да имаме вече 

решение, даже предложението трябваше да дойде от там, в случая аз в 

момента не съм подготвена нито да кажа конкретно, камо ли да каже откъде. 

Защото утре ще слушам приказки  като взема от някъде,  пак съм ги дала на 

друг при положение, че бюджета се гласува минимум от 9 човека. В случая 

нямам вина за това, което се опитвате в случая да ме обвините. В момента 

няма как да подкрепя този бюджет. Аз имам право на мнение, изразявам си 

го това е, няма никаква трагедия, трагедията идва от там, че някои хора не 

си изпълняват заръките и не гледат сериозно на нещата. Значи уж мислим 

за болницата, пък не може да направи една крачка до там, да отиде, да 

види какво се случва, иначе претенции за това колко много мислели за 

болницата  големи. Благодаря.  
 

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

 

Г-н Даскалов: - Все пак искам да знаете, че задачите на кмета и на 

заместник-кмета, не са свързани само с болницата, колкото и тя да ни е 

привилегия и предимство и една от основните цели. През изминалата 

седмица заместник-кмета отсъства поне три дена, кога да я направи, тази 

среща, ще намери начин, по телефона няма да стане. Тези неща се 

договарят там на място. Така че нека да не хвърляме вина върху един 

човек, който не се спира все в името и благото на тоя град и на хората тука 

и да го обвиняваме без основание. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Дуплика. Заповядайте госпожо 

Чаушева. 
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Г-жа Чаушева: - Понеже сте много заети с благоденствието на 

нашия край, ами другия път когато има такова нещо да се свърши, вижте 

имаме 17 съветника който от съветниците да беше помолен аз съм сигурна и 

госпожа Тодорова и господин Митев който е председател на здравната 

комисия, който и да бяхме помолили щеше да свърши работа.Благодаря.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Трябваше предварително да заявите в 

деловодството на ОбС, но ако бъде, ако бъдете кратки в рамките на две 

минути. Заповядайте г-н Балталийски. 

 

Г-н Балталийски: - Ще бъда кратък. Имам един единствен въпрос 

тъй като е свързан с това което на мен ми е специалност. Става дума за 

уличното осветление. Тука гледам в бюджета има около половин милион 531 

няколко хиляди лв. от които няма как да разбера, колко са заделени за 

части, които са свързани с осветлението. Ако някой може да ми каже, тъй 

като на предишната сесия господин Солаков каза, че общинското 

предприятие не си  е вършило работата, а как да си я върши когато ние до 

тука години наред с 10 000 лв. сме поддържали тази улична  инсталация, а 

той говори, става дума за 30 и няколко хиляди. Ако на предприетото бяха 

дадени толкова пари за поддръжка на това улично осветление, щеше да 

бъде наред. В момента го поддържат други. Тъй като съм възмутен и съм 

пуснал жалба, още май месец, във връзка с осветлението в квартал 

„Врътлек” около блоковото пространство. До ден-днешен няма отговор. В 

момента там е пълна тъмнина. През зимата има достатъчен трафик, тоест 

натоварено е там движението във връзка с това, че има заведения. Това е 

предпоставка за ПТП. Искам да разбера колко са тези средства, които са 

заложени в проекта за бюджет във връзка със закупуване на материали и  

поддръжка на уличното осветление. Благодаря ви. 

 

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

Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Само за „Врътлек” са заделени 15 000 лв. Освен 

това с качествената си в кавички поддръжка през последните 5 или 10 

години уличното осветление в община Девин сме стигнали до това 

положение, че почти на 70 - 80% то е негодно. Това е. Освен това за да се 

извърши това нещо, трябва да има специалисти с които БКС не разполага. 

Аз нямам намерение да нося отговорност, ако някой се качи на стълба и 
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падне и се изпотроши, да заставам пред съда. Затова тези неща се възлагат 

на оторизирани фирми, които имат лиценз, които се стараем да 

контролираме как се изпълняват нещата. Това е положението.  
 

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

Балталийски. 

 

Г-н Балталийски: - Човекът който обслужва вишката си има лиценз 

и е оторизиран, което не е вярно от казаното преди малко, пак споменахте 

от преди 10 - 15 години. Ами господин кмете, нещата се променят към нов 

Тогава бяха уличните тела съвсем други, а сега са други. Говорим за 

някаква енергийна ефективност. Естествено, че трябва да се подменят, 

трябват пари, но за 10 000 лв. не могат да се подменят тези тела, разбирате 

ли. Аз съм специалист в тази насока и няма как някой, който не знае да ми 

обяснява. 

Г-н Чаушев: - Благодаря. Заповядайте господин Даскалов. 

 

 Г-н Даскалов: - Идеята на общинското ръководство е да се направи 

цялостно обследване и да търсим средства за цялостна подмяна на уличното 

осветление с лед. Това е. Енергоспестяващи лед крушки, ако това е лошо 

всяко нещо, иска средства господин Балталийски, ако имаме пет милиона 

свободни, знаеш ли колко бързо ще направим много неща, само че ги няма.  

 

Г-н Чаушев: - Само ще допълня във връзка с фирмата която подменя 

уличното  осветление,още не си е свършила работата докрай. Ние сме 

разговаряли, ще правим, пълно цялостно обследване на уличното 

осветление специално за град Девин. Има предварителни разговори да не 

влизаме в подробности, защото да не впрягаме каруцата преди коня, не е 

хубаво. Има предварителни разговори, как това може да се случи, но е 

въпрос на време. Да се надявам тази година да се случи. Това е отговора 

защо няма средства специално от капиталовите разходи за подмяна на 

улично осветление и така нататък. Защото реално то струва много пари, вие 

поне знаете за какво става въпрос. Така че няма да влизам повече 

определена конкретика. Други колеги. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Въпросът ми е. Преди няколко сесии имаше 

кметове на населени места. Мисля, че беше на с. Осиково и на с. Брезе 

именно за осветлението, значи 30 000 лв. сме заделили миналата година за 
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осветление. Хората казват, че от две години никой не е ходил, да сменя 

лампи. Коригира ли са това нещо или не се коригира, защото тази година 

пак става същото. На миналата сесия или на по миналата няма точен 

спомен, но помня, че беше само заместник-кмета, да се помисли не е ли е 

по-изгодно, да си поемем обслужването на осветлението, ще е много по-

малко пари отколкото 30 нагоре хиляди лева. Имаме си двама ел. техници 

към БКС, доколкото имам информация. Всеки който има диплома за 

електротехник е оторизирано лице и се занимава с такова нещо, отново 

нещата останаха е така  висящи и пак ще идват кметовете да се оплакват. 

Значи нищо, заделя ме едни пари за осветление, ясно за Девин трябва да се 

обаждаме къде свети и къде не свети. Отново ще идват хората да се 

оплакват, че никой не стъпвал в селото и не им сменя осветлението. 

 

 Г-н Чаушев: - Доколкото съм запознат г-жо Чаушева, тази фирма, 

която е минавала и е сменяла крушките за осветление не е стигнала до 

всички населени места. В това съм почти сигурен. Но имам сведение от 

кметове, че са минавали да сменят…. Госпожо Славчева не ви е дадена 

думата с коментари от стола. Моля ви се. Други колеги. Ако няма предлагам 

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

 

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

 

Има предложение от г-жа Димитрова касаещо средствата от народно 

читалище „Светлина – 1946” село Стоманево от 500 лв. да бъдат намалени на 

350 лв., средствата за НЧ „Родопска Обнова – 1938” село Михалково от 350 лв.  да 

станат 450 лв. и средства за НЧ „Надежда – 1950” да станат 400 лв. 

 Който съгласен с така направеното предложение, моля да гласува   

 

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

 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

На основание чл. 52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2018 г., ПМС №322 от 22 декември 2017 г. за 
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изпълнението на  държавния бюджет на Република България за 2018 г. и 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 бюджета на община Девин за 2018 година в размер на 12 562 054 

лева, както следва: 

 

1.1 Всичко приходи  12 562 054 

1.1.1  Приходи за делегирани от държавата дейности 

 (приложение №1) 

 

5 240 916 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 0 

1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 4 905 791 

1.1.1.3 Трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз 

     -67 924 

1.1.1.4 Целева субсидия за капиталови разходи 18 500 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2017 год. в лева съгл. приложение №6 316 625 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2017 год. във валута съгл. Приложение №6 67 924  

1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение №1) 7 321 138 

1.1.2.1 Данъчни приходи 773 500 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 042 070 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 780 900 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 360 900 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 491 100 

1.1.2.6 Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински 

пътища 0 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети (нето) -156 919 

1.1.2.8 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) 

25 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

1 342 959 

1.1.2.10 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и 

други сметки, включени в консолидираната фискална програма 

(нето) 

 

-124 710 

1.1.2.11 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) - 1 352 505 
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1.1.2.12  Преходен остатък от 2017 год. съгл. приложение №6 3 163 818 

1.2 Всичко разходи 12 562 054 

1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности/приложение №1 5 240 916 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №2.2/ 6 997 587 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  40 000 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности, финансирани с 

общински приходи /приложение №1/ 

323 551 

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа в размер на (- 2 195 862 лв.) 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2018 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 3 193 125 лева, съгласно 

Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на          

509 600 лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение 

№14. 

2.3 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2018 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №28 

3.1 Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 80.5 бройки 

  в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 58.5 бр. 

  ПМС 66 – 1 бр. 

и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 21 бр.  

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2018 година, 

съгласно приложение №28 

3.3 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се определя от кмета 

на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените 

размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за 

4.1 Членски внос – 5 600 лв. 
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4.2 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в размер на           

16 000 лв. в т. ч. 4 000 лв. по решение на комисията назначена със заповед на 

кмета.  

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и др., ) 

-6 231 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 читалища – 167 500 лв., съгласно Приложение № 12 

4.4.2 спортни клубове– 5 500 лв., съгласно приложение №21 

4.4.3 Организации с нестопанска цел – 20 850 лв., съгласно Приложение      

№22 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2 и 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 5 350 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 2 450 лв., както следва 

5.3.1 кмет на с.Беден – 250 лв. 

5.3.2 кмет на с.Брезе – 250 лв. 

  5.3.3 кмет на с.Гьоврен – 250 лв. 

  5.3.4 кмет на с.Грохотно – 250лв. 

  5.3.5 кмет на с.Триград – 250 лв. 

  5.3.6 кмет на с.Лясково – 250 лв. 

  5.3.7 кмет на с.Селча – 250 лв. 

  5.3.8 кмет на с. Осиково – 250 лв. 

  5.3.9 кмет на с.Михалково – 150 лв. 

  5.3.10 кмет на с.Стоманево – 150 лв. 

5.3.11 кмет на с. Жребево – 150 лв. 

  5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в 

размер на 3 900 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи: 

  6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 24 
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7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и 

извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, съгласно 

Приложение № 29. 

 8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 2 848 586 лева, съгласно Приложение № 25 

 9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2018 г. и прогнозни показатели за периода 2019 г. и 2020 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №26 

 10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №27 

 11. Определя максималния размер на дълга, както следва 

 11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2018 година в размер 

на 46 007 лв. 

 11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2018 г. в 

размер на 0 лева 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2018 година в размер на 455 996 лева 

 11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2018 г. – в 

бюджета не е заложено поемане на нов дълг.  

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2018 година в размер на 6 944 994 лева. 

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2018 година в размер на 5 034 662 лева 

  14. Определя размера на просрочените задължения за 2017 година, които 

ще бъдат разплатени от бюджет 2018 година в размер на 645 069 лева, съгласно 

приложение №2 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2018 година в размер на 292 061 в т.ч от данъци и наеми –     

110 491  лв. и от т. битови отпадъци – 181 570 лв. 

 16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

 16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 
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16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

 17. Възлага на кмета:  

 17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

 17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

 17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки 

за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

 17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

 17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

 18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС 

за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни, национални и други програми, включително и на бюджетни 

организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2018 година. 

 18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 

ЗПФ. 

 18.3. при предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ. 

 18.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

 19. Упълномощава кмета: 

 19.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 
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плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, 

като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

 19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

 19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

 20. Становище на Министерство на финансите. 

            21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №30 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева –  „НЕ ГЛАСУВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

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

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 Кворум – 16. Приема се. 

 

             Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2  от 15.01.2018 г. относно: Удължаване 

срока на ликвидация на ОП „ВЪЧА” ЕООД, приемане на Краен ликвидационен 

баланс, Доклад и Отчет на ликвидатора. 

 Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, преди да вземете отношение във 

връзка с докладната, искам да ви кажа, че има положителни становища от 

постоянните комисиите по Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” 

 и „Оперативен контрол върху дейността на общинските еднолични търговски 

дружества, търговски дружества с общинско участие и общинските предприятия и 

техните органи”. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Заповядайте  г-жо Чаушева. 

  

Г-жа Чаушева: -  Аз предлагам да дадем думата на госпожа Лора 

Славчева, която беше бивш управител на това предприятие, защото мисля, 

че има какво да ни каже и какво да чуем от нея. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-жо Чаушева. Преди малко тъкмо ние 

дебатирахме с председателя, ако желае госпожа Славчева да заповяда ако 

има какво да ми каже по-различно от това. Заповядайте  г-жо Славчева. 

 

 Г-жа Славчева: - Госпожо Тодорова ОП „ВЪЧА” ЕООД гр. Девин, това 

нищо ли не ви говори,вие сте специалисти, а това е, господин Семчев, вие 

сте работили с търговски дружества, къде има търговско дружество 
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общинско предприятие, регистрирано в търговски регистър. На мен ми 

казахте, че аз съм ви представила един хвърчащ лист за балансов отчет, 

това  наистина е един хвърчащ лист. Това е едно пълно не законово 

недомислие, пълно с законови нарушения, нулев баланс на дружество. Как 

се заличават господин Даскалов вземания към държавата. Ако това не е 

политическа поръчка пълно и  ясно за човека който го е правил, пълно, 

защото имам  чанта пълна с документи и още една такава и кореспонденция. 

Това е кореспонденцията за тези години за които въпросния господин, лекар 

инженер, икономист и  какъв ли не Пенкеле е създал това творение. Защо 

господин председател го няма тук ликвидатора. 

 

Г-н Чаушев: - Ангажиран е. 

  

Г-жа Славчева: - Ангажиран е. Как съм давала аз, господин Семчев 

отчет досега, тук заедно с екипа. А тук има такива недомислия…тропа се по 

масата.. 

Г-н Чаушев: - Може ли да не тропате госпожо Славчева. 

 

Г-жа Славчева: - Не може, не може. Когато гласувахме и ви  

избрахме, тогава бяхте по-ниски от тревата. Сега ще ми казвате обаче, да 

бъда по читава. Слава Богу останаха година и нещо. Тогава вие ще се 

молите. Това е пълен фарс. Госпожо  Тодорова, вие сте председател на тази 

комисия.  

Г-жа Тодорова: -  Г-н председател предлагам да й изземете думата. 

 

Г-жа Славчева: - Добре вземете ми я. 

 

Г-н Чаушев: - Може ли и аз да взема думата, като вносител на 

докладната записка. 

 

Г-жа Славчева: - Това са ми документите където пише, че някой мЕ 

е задължил тук, да ликвидирам дружеството и аз не съм го ликвидирала. Да 

имаше такова решение. То беше по времето на господин Хаджийски и 

господин Семчев беше кмет, но той не го изпълни и това решение влезна в 

сила. Нали така. Да погасите задълженията и да бъде заличено дружеството, 

не може да бъде заличено едно дружество, не могат да бъдат заличавани с 

нули задълженията към държавата. Не може. Аз просто се учудвам от това 

какво ще гласувате и това чакам да гласувате. Това ми е кореспонденцията 
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с прокуратурата, която съм водила и съм уведомила за бездействието на 

всички предишни като вас и кметове, които са ми отговаряли, че те не са 

органа. И сега пак ще ги уведомя по тоя начин. 

 

 Г-жа Василева: - Госпожо Славчева, имате ли нещо да допълните 

към наличната докладна записка. 

 

Г-жа Славчева: - Не нямам. Искам да видя вашето решение. 

Г-жа Василева: - Благодаря ви. Заповядайте господин Чаушев. 

Г-н Чаушев: - Първо ще ви призова така малко емоциите на по 

заден план, защото не е полезно за абсолютно всички и за да запазим 

добрия тон в залата. За сведение на останалите колеги, преди известно 

време проведохме заседание на комисията, относно един предварителен 

доклад на новия ликвидатор на общинската фирма на което беше поканена 

госпожа Славчева, да предостави, да чуе и да се запознае. Даден й беше 

самия доклад предварително, да се запознае с него  и с което, не е съгласна 

да го коментира. На самата комисия госпожа Славчева присъстваше и не 

представи никакви документи с които да обори констатациите на този 

доклад. Но въпреки това с решение на комисията, ние й дадохме, един 

разумен срок. Мисля че беше близо месец, ако не бъркам сега. Има хора 

които са тука, които са били на заседанието и които ще потвърдят моите 

думи, че ви дадохме разумен срок, да предоставите документи които да 

оборят съдържанието на предварителния доклад на господин Лалов. В този 

срок минава месец и половина даже повече от два месеца вие не 

предоставихте абсолютно нищо. Оправдахте се на заседанието с думите, че 

документите ви са били при адвоката в Пловдив някъде си не знам къде е 

бил той този адвокат. Така ли беше колеги, които присъствахте. Така беше. 

В рамките на този срок вие не предоставихте нищо. В момента има 

предоставени документи от ликвидатора краен баланс, отчет, доклад и така 

нататък които са изискуеми за приключване на ликвидацията на 

дружеството. На общо заседание на всички постоянни комисии също е 

разгледано. Така, че ако вие имате някакви претенции има си органи към 

които може да се обърнете. Вие многократно сте ни заплашвали, аз така го 

приемам, защото ще ви покажа, черно на бяло ще ви покажа и писма с които 

ни заплашвате, че ще се обърнете към органите да ни се търси отговорност 

и така нататък. До момента не е  постъпило това нещо. Има си органи ,които 

решават кое е правилно и кое не е правилно. Ако търговския регистър счете 
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за необходимо, че документите са с невярно съдържание, има си процедура. 

Така, че да не слагаме каруцата преди коня. Има си органи които ще решат 

това нещо. Имаме внесена докладна записка с конкретни предложения за 

решение. Така че предлагам да се съсредоточим върху нея и другите работи, 

да ги оставим на органите, ако някой ги сезира, да си свършат работата. 

/Започва спор, г-жа Славчева говори от залата, без да й е дадена думата/. Хиляда пъти 

сме ви казали, само да допълня, че общинският съвет не е разследващ орган 

и да казва кои документи са верни и кои не. Благодаря.  

Г-жа Славчева: - Дочува се гласа от залата - Не може да ми  искате 

документите от днес за утре  примерно на 30-ти беше заседанието на 29 - ти 

мен ме уведоми г-жа Людмила Глухова по телефона, като ми бе изпратено 

писмото по пощальонката. 

Г-н Чаушев: - Няма да коментирам госпожо Славчева, че 

документите ви ги няма в къщи. Всеки един себе уважаващ се ръководител 

би трябвало оригиналните документи да са при него, а пък копията да бъдат 

някъде другаде, но това е друга тема за разговор. Не искам да влизам в 

полемика. /Започва спор, г-жа Славчева говори от залата, без да й е дадена думата/. 

Г-жа Василева: - Моля ви госпожо Славчева. Реплика. Тъй като  аз 

също съм била на комисията, госпожа Славчева е права и ние се 

съгласихме, че беше уведомена в много кратък срок, за което колегите 

които присъстваха на заседанието си взехме забележка. По начина по който 

подходихме и се съгласихме. В същото време наистина дебатирахме с което 

тя се съгласи в рамките на един по-кратък срок, да представи документите. 

Други колеги. Заповядайте госпожо Тодорова. 

 Г-жа Тодорова: - Госпожо Славчева, седем човека са в тази 

комисия и ще ви помоля, когато решите да не го правите толкова 

безцеремонно. Наистина е бил кратък срока, където вие сте била уведомена 

да представите документите. Вие обещахте пред всички колеги на 

комисията, даже настоявах писмено, да ви се даде срок, да представите 

необходимите документи, но както и да е вие се съгласихте. /Започва спор,     

г-жа Славчева говори от залата, без да й е дадена думата/. Извинявайте когато говоря, 

не ме прекъсвайте, моля ви, ако обичате значи до момента не сте 

представили през тази комисии никакви документи, да се защитите, вие 

казахте, че разполагате с документи, които се …….като дадохме възможност, 

до края на декември. Ако искате и сега нямаше срок за вас, вие казахте, че 

няма да ви отнеме време да ги донесете тези документи. Донесохте ли ги 
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госпожо Славчева или лъже господин председателя, че няма никакви 

документи. Донесохте ли такива документи, тука да се запише.  Ами след 

като вие нямате вече доказателства и вие сте освободена като ликвидатор, 

вие пожелахте да се защитите, ние ви дадохме тази възможност. /Започва 

спор, г-жа Славчева говори от залата, без да й е дадена думата и не се чува, не се разбира/ 

Г-жа Василева: - Колеги, моля ви, г-жо Славчева, моля ви. 

Г-жа Тодорова: - Предлагам прекратяване на разискванията и да 

преминем към гласуване, както сме го направили в комисията. Благодаря ви. 

Г-жа Василева: - Колеги, постъпи предложение за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

 Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.9 и ал.2 от ЗМСМА, чл.266, ал.2, от ТЗ и чл.36 

ал.2, от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община Девин 

в търговските дружества с общинско участие в капитала 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Удължава срока на ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД до 30.06.2018 г. считано 

от 02.12.2017 г. 

  2.Приема крайния ликвидационен баланс на  „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация. 

3.Приема Доклада към крайния ликвидационен баланс. 

4.Приема цялостен Отчет на ликвидатора на  „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация. 

5.Приема Доклада на ликвидатора на  „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация. 

6.Освобождава от отговорност г-н Страхил Лалов – ликвидатор на  „ВЪЧА” 

ЕООД в ликвидация считано от датата на заличаване на дружеството в Търговския 

регистър. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ПРОТИВ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 21.12.2017 г. относно: Предоста-

вяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №204066 по §27, ал2, т.1 от ПЗР към ЗИД 

на ЗПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - ДЗ има положително положително становище от 

съвместното заседание на постоянните комисии. Колеги, имате думата за 

изказване, питания и становища. Ако няма такива, предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона  за местното самоуправление и 

Местната администрация  и § 27 ал. 2  т. 1   от Преходните и заключителни 

разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи,   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален  № 204066, 

образуван от имот с кад. №204013,  с площ 24.811  дка,( Двадесет и четири декара 

осемстотин и единадесет) кв. м. начин на трайно ползване – пасище с храсти,  

десета категория,  местността „Черешово”, землище с. Беден,   да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие-Девин за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост  по приложената скица проект № 

Ф10708/16.10.2017  година. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 

Г-н Чаушев: - Ако имате нещо допълнително да поставите като въпрос. 

Заповядайте! Заповядайте госпожо Чаушева. 

 Г-жа Чаушева: -  Помолена съм от мои съграждани, да поставя на 

вашето внимание, няколко въпроса, които са свързани с общината. Първия въпрос е 

какво се случва с проекта, който касае културния дом - енергийната ефективност, 

смяна на дограмата и там всичките неща, които са предвидени. Вторият въпрос може 

би господин председателя е по-запознат във връзка със спортните клубове на 

територията на град Девин, волейболния и футболния конкретно. Кой е 

председателя на волейболния и на футболния клуб в момента. Другия проблем е 

проблема с кучетата, отново възниква този проблем и хората искат да знаят, какви 

мерки ще бъдат предприети по проблема с бездомните кучета, които отново станаха 

много. Благодаря.  

Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте господин Шанов. 
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 Г-н Шанов: - Изчаках да може, да мине дневния ред, за да може, да 

отговоря на госпожа Чаушева. Въпроса е за гражданина който е спрял, не беше 

много далече, осем дена са минали от обсъждането на бюджета беше на 21-ви 

януари. Много добре си спомням, само да поясня, че не са 2 000 лв. за детската 

градина, а са малко повече госпожо Чаушева, трябва да ги погледнете, не само в 

отделни части да гледате, а  трябва да гледате по-важните неща, които са важни за 

другите хора, разбира се. На комисията, аз само напомних беше малко по-

емоционално под формата на шега как стана миналата година. Предложението на 

администрацията миналата година имам ги изкарани много добре беше 38 000 лв. 

където пишеше площад село Гьоврен и тогава имаше колеги, дори кога казаха, че е 

лукс било лукс да има площад в село Гьоврен, както сега има и тротоарни плочи в 

Грохотно, има тротоарни плочи в Триград, което е прекрасно за мене, тъй като стана 

инцидент беше много трагично. Просто напомних под формата на шега, че тогава се 

предложи капиталови разходи за болницата и тъй като най - набъбналото 

изглеждаше Гьоврен, от там взехме 10 000 лв. Тъй като съм общински съветник в 

населеното място, искам да поясня, че това, ако беше станало за Триград, пак щях 

да реагирам така, не че не трябва да има за болницата, болните хора трябва да 

бъдат лекувани. Абсолютно съм за, макар, че не разбирам много от тая материя, 

както вие сте споменали в социалните мрежи и нямам претенции, че разбирам много 

от това нещо, но пък аз гледам за здравите хора да има да площади и тротоари. Вие 

гледате за болните, аз ще погледна за здравите хора. В тоя ред на мисли, искам да 

ви поясня само, че това населено място дава и плаща по 15000 лв. плаща данък смет  

и автомобили. Това е само справка, която съм накарал кмета да направи за 

населеното място да направи, без хората които плащат тука в Девин. Не мога да 

хвана всичко, защото имах много малък срок ,но ще го направя не само за Гьоврен. 

Ще ви докажа, че при бившия кмет на с. Гьоврен през изминалото управление е 

нямало пари да се купи една метла и аз свидетел на това и на много други неща. 

Страшно съм благодарен на целия общински съвет и на цялото ръководство на 

общината, благодарен съм и на кмета на общината и на зам. кмета, също и на г-н 

Борисов. Написал съм дори и благодарствено писмо, дадоха възможност наистина да 

се говори и за улици. Има хора по населените места няма улици къде да се 

разминат. Получени бяха 28 000лв. и гледат, че сме приятели с кмета, но ако ме 

няма мене ще бъде някой друг. Не видях къде беше драмата в това нещо. Доколкото 

гражданина който ви е спрял имахме разговор с него, той си е малко по 

емоционален и ги претупва работите, знаете за кой става въпрос, аз също знам. 

Наистина е постъпил некоректно, той дори не е разбрал за какво става въпрос. 

Просто минавайки от там по друга работа, малко бях ефектиран от самата комисия, 

че ме упрекнаха, че парите не са били на Гьоврен, а на общината. Ама Гьоврен се 
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намира в общината. Така, че нормално е, аз от моя страна, аз имам мои избиратели 

които нормално е да им обяснявам. Аз съм обяснил още миналата година как се 

стигнало до това предложение, кой го дал. Всеки петък се прибирам в населеното 

място, сваляйки си костюма и обличайки се с работните дрехи и им обяснявам какво 

съм преживял днеска и в комисията и в сесията преди и след нея. Така че извинявам 

се от негово име, ще му направя градивна забележка след сесията веднага. Аз не му 

се сърдя, защото той си е емоционален като цяло, постъпил е некоректно и не знае, 

че става въпрос за тази година. Благодаря. 

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

Г-жа Василева: - Предложението беше мое, беше подкрепено от всичките 

колеги. Това е излишен коментар. Това са средства на общината и е правото на 

общински съвет, а никоя къща не се гради във въздуха. Много добре знаете, че 

трябва да има основи. Така, че не бива да се забравя и там където нещо е 

направено. Благодаря. 

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

 Г-жа Чаушева: - Приемам извиненията, макар и от чуждо име, ама аз 

нямам никаква вина, че ходят и споменават вашето име. Хората не са толкова 

глупави, когато им се поднася  една информация, те търсят и другата страна. Всеки 

нормален общински съветник би го направил, да се грижи за мястото, там където 

живее, защото това е неговия дом. Така, че нямам вина, че споменават вашето име, 

а за миналата година съм ходила да давам обяснение в с.Осиково, че бюджета не се 

приема от един глас, а от девет човека. Няма как и аз каквото и да  съм предложила 

и не се съгласите с моето предложение, няма да мине. Както в случая, много лесно е 

човек да го оклеветят и да го очернят. Това е най-лесното нещо. Въпроса е какви са 

основанията, дали е истина или не, за това, което се говори. Благодаря. 

 Г-н Чаушев: - Благодаря. Заповядайте господин Даскалов. 

 Г-н Даскалов: - По отношение на дома на културата. Проведена беше 

открита процедура, по закона за обществените поръчки и за избор на изпълнител. 

Доколкото знам, мисля, че бяха около три фирми. Трите фирми са елиминирани по 

различни причини. За това обществената поръчка беше прекратена, след като се 

прекрати, има 10-дневен срок, който трябваше да се изчака, дали ще има обжалване 

от някой от трите фирми. До момента нямаме обжалване. Така, че сме в процес на 

обявяване отново на процедура за избор на изпълнител, за да се знае, че всичко се 

прави открито и честно. 
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По отношение на бездомните кучета. Много добре знаете, че проблема, не е само в 

Девин,  а в цялата страна. Всички си спомняте, че беше гласуван, един заем от 

„Флаг” от 10 000 лева за проектиране на различни видове проекти по програмата за 

развитие на селските райони и още някой между тях и кучкарника, който в момента 

се проектира. Фирмата с която бяхме сключили договор и отпуснахме средства, за да 

се борим с бездомните кучета, последните разговори с тях е, че сме намерили начин, 

за да може да ги упояват на място. Тъй като в предишния случай със стреличките да 

бъдат ударени кучетата, те тръгват да бягат и не могат да ги намерят. Сега  

намерихме по ефективен начин, те се упояват и остават близо периметър от мястото 

на което са упоени и борбата към момента с тях е по-ефективна. Това е което мога 

да кажа към момента. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Даскалов. Втория въпрос беше 

отправен към мен за информация. Ще се спра малко по-подробно, няма да ви отнема 

много време. На територията на Община Девин има регистрирани няколко клуба, 

които развиват спортна дейност. В момента единственият клуб, който развива 

спортна дейност по-осезателно, това е волейболния клуб с момичетата. Другите 

клубове - тенис на маса, той е преустановил дейността. Има клуб по борба 

доколкото си спомням, имаше един клуб по карате, който в момента е със замразена 

дейност. А що се отнася до футболния клуб, до преди 6 години се развиваше 

осезателно. Всички може би сте свидетели, каква голяма дейност развиваше клуба. 

И понеже, аз съм участвал в развитието на този клуб, ще ви дам по-голяма 

информация. Преди да дойде г-н Пенков - кмет на община Девин, тогава  имаше 

изключително голяма дейност. Имаше над 70 - 80 деца. Това се знае от всички. 

Имаш ли отбор. Имаше. Всички тези гарнитури се състезаваха в календара на БФС в 

смолянска областна група, Пловдивсказона, това може да се докаже и с факти. Не 

знам под чие  давление на втората година, мисля, че беше, при управлението на 

господин Пенков, той реши, че повече няма да работи с хората които управляват 

този клуб. С Йордан Димитров - един наш футболист изгледан от малка възраст, 

решили, че ще правят нов клуб.  С това приключи футбола в Девин. Защото най-

лесно е да се развали нещо готово, а трудно се съгражда. Опитаха се една година да 

просъществуват. Нито регистрираха нов клуб, нито дейността продължи, само 

развалиха всичко, което беше съградено до този момент. От тогава когато те се 

отказаха,  оттогава се мъчим да възстановим дейността на този клуб. Но тук се 

появява една единствена пречка с кадрите за подготовка на такива състезания в 

Девин и в общината. Няма лицензиран треньор, както е по изискванията за 

осъществяване такава дейност на футболния клуб, защото трябва да е завършил 

определените курсове за начален етап на подготовка. Аз лично се надявам, не съм 

спрял да работя, заедно с господин Даскалов, търсим такъв кадър, който да отговори 
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на нашите изисквания и да се съгласи да работи тука в общината. Макар, че и към 

момента има изключително голям интерес от подрастващото поколение, да спортува, 

този вид спорт  в момента единствената причина е липсата на треньорски кадри. 

Надявам се, тази година имам обещание, имам уверението на един господин, след 

като се освободи от една друга работа, може би ще дойде пролетта. Но това е въпрос 

на време. Относно председателите на клубовете, председателя на волейболния клуб 

е  Съби Кафеджиев, президент на футболния клуб е Милко Рушанов, а за другите не 

знам. Тука има даже представители на футболния клуб, може да го потвърдят. Други 

колеги. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 Г-жа Чаушева: - Реплика. Значи Съби Кафеджиев всички знаем, че не е в 

града и работи извън града няколко години. Милко Рушанов, аз не го познавам. Не 

знам, къде се намира. В момента в бюджета току-що гласувахме 4000 лв. за 

волейболния клуб и 1500 лв. за футболния клуб. За какво са тези пари, дори и 

председателите ги няма. Както казахте, особено за футболния клуб той спрял 

дейността, още преди две години. Точно тогава свърши мандата на г-н Пенков. 

 Г-н Чаушев: - Не преди две, а преди четири години и малко. Веднага 

ви отговарям. Това, че председателя не се намира на територията на Община Девин, 

това не значи, че футболния клуб, не може да осъществява дейност. Това, че 

председателя е извън община Девин или се намира някъде другаде, това не значи, 

че и волейбола не може  да упражнява дейност. Интересно защо тези въпроси, не ги 

зададохте миналата година или по-миналата година, когато също имаше средства. 

 Г-жа Чаушева: - Аз пак да казвам, че въпросите не са мои лични. Просто 

съм помолена от хората, да ви ги задам. 

Г-н Чаушев: - Да съгласен съм. Но тези хора, можеше да ви помолят 

миналата година, да отговорим, но това е отделен въпрос. Волейболния клуб си има 

треньор, който води момичетата на състезания републикански и така нататък. Имат 

си успехи, всеки може да се запознае, да отиде и да види в гимназията. Там се 

намират част от спечелените трофеи, купи и така нататък. Относно футболния клуб, 

тези средства сме ги предвидили, ако се намери такъв кадър и се стартира дейност,  

тогава ще бъдат необходими тези средства, ако не се намери, просто средствата ще 

стоят така, както са били заделени миналата и по-миналата година. А пък може и с 

актуализацията на бюджета месец септември да отидат някъде другаде. Това е един 

вид застраховка, ако това се случи и се стартира дейността да има някакъв резерв, 

защото тези деца ще се подготвят цяло лято и ако започнат състезанията, в 

определените шампионати, да имат средствата, ако ли не няма да бъдат 

оползотворени. Това е по Закона за бюджета. Всички организации, независимо 
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случая, сдружения с нестопанска цел за обществено полезна дейност, защото всички 

са такива включително читалищата,  пенсионерските клубове, спортните клубове 

включително и други такива имат право да бъдат подпомагани. Но щом ползват 

общински средства в началото на следващата година, те трябва да си внесат отчет 

за какво са изразходвани тези средства. Естествено, че подлежат на контрол от 

страна на органите на държавата и съм 100% сигурен ,че средствата които се дават 

за спорт отиват единствено само за покриване разходите за спорт, да не давам 

примери за обратното. Средствата трябва да  отиват само по предназначение защото 

се дават средства за дейност, а не се дават средства за заплати и осигуровки, за 

дърва за разходи и тем подобни, говоря за пенсионерските клубове, читалища и 

така нататък. Други колеги. Заповядайте г-н Стоянов. 

Г-н Стоянов:- Въпросът ми е. В кв. Настан ще има ли спортна площадка или 

не. Какво стана с проекта. 

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

Г-н Даскалов: - Уважаеми господин Стоянов, казах и на комисиите когато 

имаше заседание. В най-скоро време, ще бъде внесен проекта в Министерството на 

спорта и оттам ще  търсим финансиране за тази спортна площадка. Друг вариант на 

този етап няма. Освен с постановление на Министерски съвет, но имаме обещанието 

от Министерство на спорта, парите които са необходими за спортна площадка, ще 

бъдат осигурени. Ние  ще окомплектоваме цялата документация и ще я изпратим. 

Така, че в най - кратък период, в най - кратък срок, ще бъдат  внесени документите 

там. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Даскалов. Други колеги. Ако няма, 

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря Ви за участието. 
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