ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

ПРОТОКОЛ
№ 7 от 30.05.2018 година
От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на
30.05.2018 година /СРЯДА/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин.
На заседанието присъстват:
От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 17,
съгласно подписан присъствен лист.
От Общинска администрация:
Владимир Солаков – ЗА кмет на община Девин
Служители от ОА
Гости - граждани
Г-жа Димитрова – председател на общинска избирателна комисия
Д-р Севдалин Яръмов
Доц. Д-р Лилия Клечкова
Стоян Настанлиев – кандидат кмет на с.Беден
Заседанието

на

Общински

съвет

бе

открито

от

г-н

Руси

Чаушев

–

председател на Общински съвет – Девин.
Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н Солаков, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на
настоящото заседание, Уважаема г-жа Димитрова – председател на общинска на
избирателна комисия. На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация има наличие на кворум. От 17 общински съветника
присъстват 17 общински съветника. Откривам редовното заседание на общинския
съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. Имате думата за
изказвания, мнения и становища по ДР.
Със Заповед на г-н Даскалов – кмет на община Девин, ще бъде
представляван

от

г-н

Солаков

–

ЗА

кмет

на

община

Девин,

поради

отсъствието му по служебни ангажименти.
Преди да започнем същинската работа по сесията искам да ви
уведомя, че след проведени частични избори в село Беден беше избран
кмет, който на днешното заседание на общински съвет трябва да положи
клетва. Затова позволете ми да дам думата на г-жа Димитрова - председател
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на общинската избирателна комисия да зачете решението на общинската
избирателна комисия за избор на кмет на кметство Беден.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-жа Димитрова.
Г-жа Димитрова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Солаков,
Уважаеми

общински

съветници

и

новоизбран

кмет

на

кметство

Беден

след

приключване на частичните избори за избор на кмет на кметство проведени на
20.05.2018 г. и втори тур на 27.05.2018 г. имаме вече официално избран кмет. Чета
Решението: Общинска избирателна комисия община Девин – РЕШЕНИЕ 311 21 09 МИ
от 28.05.2018 г. за избиране на кмет на кметство Беден. Днес на 28.05.2018 г. в
00:15 часа общинската избирателна комисия Девин на основание чл. 452 от
изборният кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК И
окончателните извадки на Изчислителният пункт на информационно обслужване АД РЕШИ: Обявява за избран за кмет на кметство Беден, община Девин, област
Смолян на втори тур СТОЯН МЛАДЕНОВ НАСТАНЛИЕВ издигнат от политическа
партия „ГЕРБ” получил 121 действителни гласове. Подписано от всички присъствали
9 /девет/ членове на общинската избирателна комисия от общо 11 /единадесет/.
Връчено на 28.05.2018 г. Удостоверение за избран кмет на кметство Беден – СТОЯН
МЛАДЕНОВ НАСТАНЛИЕВ. Честито. Пожелаваме му общинската избирателна комисия
ползотворна и успешна работа .
Г-н Чаушев: - Благодаря ви, Г-жо Димитрова.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г–н Настанлиев. Ще помоля колегите
общински съветници да станем на крака, за полагане на клетва.
Г-н Настанлиев, моля Ви да повтаряте след мен.
КЛЕТВА:
Г-н Чаушев: „Заклевам се в името на Република България”...
Г-н Настанлиев: „Заклевам се в името на Република България”
Г-н

Чаушев:

„да

спазвам

Конституцията

и

законите

на

страната”
Г-н Настанлиев: „да спазвам Конституцията и законите на страната”
Г-н Чаушев: „и във всичките си действия”
Г-н Настанлиев: „и във всичките си действия”
Г-н Чаушев: „да се ръководя от интересите на гражданите от
Девинска община”
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Г-н Настанлиев: „да се ръководя от интересите на гражданите от
Девинска община”

Г-н Чаушев: „и да работя за тяхното благоденствие”. „ЗАКЛЕХ СЕ”
Г-н Настанлиев: ”и да работя за тяхното благоденствие”. „ЗАКЛЕХ
СЕ”

Г-н Чаушев: - Да му е честито на г-н Настанлиев.
Г-н Чаушев: – Преди да започнем с общинската работа, колеги искам да ви
уведомя по настояване на живущите на ул. „Първи юни” в страницата на общински
съвет за сведения е качено благодарствено писмо от живущите ул. „Първи юни”, с
което те изказват благодарността на общинската администрация и общинския съвет
за решен проблем, който от 20 години стои за решаване и беше решен миналата
година.
Само с две изречения ще ви кажа: имаха проблем с едни постройки за отглеждане
на животни на улицата, който им е решен след 20 годишно проточване. Всеки може
да се запознае с писмото на сайта на нашата страница за сведения от живущите на
ул. „Първи юни”.
Пристъпваме към същинската работа на днешното заседание.
На всички вас е раздаден ДР, предварително сте запознати с него, ако имате
мнения, предложения и допълнения имате думата. Заповядайте.

Г-н Чаушев: - Заповядайте, Г-жо Чаушева.

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н За кмет, колеги
общински съветници, гости в залата от ДР е ясно, че ще се разглеждат ДЗ свързани с
„МБАЛ – Девин”. Въпросът ми е следният, т.е. имам две неща да отбележа:
1. Запознати ли са всички членове на общински съвет с двете декларации,
който са входирани в понеделник и вчера от страна на висшият и средният помощен
персонал на „МБАЛ – Девин” и ако не са молбата ми е да бъдат раздадени, докато
стигнем до тази точка те да се запознаят?
2. В закона е записано, че в ДР влизат точки, който имат становище на ПК и
то изрично е споменато на водещи такива. Нито една от двете точки не касае –
едната бихме могли да кажем, че касае някакви бюджетни средства.
Г-н председател как решихте, че водещата комисия е бюджетната, а не тази по
здравеопазване и „или”, защото беше редно и в двете комисии да влезе точката за
становище тази, която се занимава с дружества с общинско участие. За пореден път
искам да отбележа тук пред всички колеги ,че умишлено или не, аз не мога да кажа,
кое от двете, но буди съмнение факта, че докладни, който са свързани със
здравеопазване не минават през комисията по здравеопазване. Миналият път се
изгаврихте с докладната за борда, като ни я внесохте последният момент без да е
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минала през нито една комисия. Сега по същият начин докладна, която е свързана
изключително и най – вече с тема здравеопазване и с общинска собственост вие е
резолирате да минава само през бюджетната. Какви са ви мотивите, кажете ги да ги
знаем и ние от нещо страхувате ли се ,нещо притеснява ли ви. Аз научих за тази
докладна т.е. за двете докладни от г-н Семчев, защото се запознавам с ДР и тогава
гледам докладните, а не предварително. Запознавам се с докладните, който си
влизат в нашата комисия, на която съм член. Присъстваме на нашата комисия. Там
си дебатираме тези докладни, който касаят нашата комисия, говоря за здравната в
другите влизам чак когато стане въпрос за ДР. Благодаря.

Г-н Чаушев: - Благодаря ви, г-жо Чаушева.
Първо на първият въпрос относно: Декларацията. В момента в който са
внесени декларациите в общински съвет всички са прикачени към първата ДЗ,която
е за назначаване на конкурс за избор на изпълнителен директор на „МБАЛ – Девин”.
Втората декларация, която беше внесена вчера също е прикрепена към самата ДЗ в
електронен вариант на ДЗ. Всеки, който в момента разполага с устройствата, който
са раздадени може да ги види ДЗ. На момента са качени за сведение на всички
общински съветници, който е разглеждал ДЗ вчера може да се види, защото те са
внесени вчера и завчера, последните два дни след като беше минала комисията.
Втори

въпрос

относно:

Резолирането

на

ДЗ

не

към

комисията

по

здравеопазването, а към комисията по бюджет и финанси в нашият правилник е
записано, кой отговаря за търговски дружества с общинско участие и общинските
предприятия. Това е комисията по бюджет и финанси и понеже касае избор и даване
съгласие за провеждане на конкурс за избор на ръководни длъжности на тези
търговски дружества съм преценил, че това е комисията, която се занимава с това
нещо. Затова съм го резолирал до комисията по бюджет и финанси така както е
записано в нашият правилник, не касае самата дейност на болницата, не касае нещо
по конкретно относно самата дейност и решаване на други проблеми, а касае
решение за избор на ръководни длъжности на дружество с общинско участие, затова
съм го резолирал до комисията, която е водеща и в което направление е вменено
това задължение за разглеждане на ДЗ. Това мога да кажа по този въпрос.
ДЗ, който се входират в общинският съвет на момента се свеждат до знанието на
всички общински съветници, така че всеки има достъп до папките на другите
комисии да разглежда, да види какво има качено и ако има някакви предложения и
мнения съвременно да ги предоставя в канцеларията на ОбС или лично на мен.

Г-н Чаушев: - Заповядайте, Г-жо Чаушева.

Г-жа Чаушева: - Значи да разбирам, че вие еднолично сте взели решение
за тези две докладни да отидат в бюджетната комисия.
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Г-н Чаушев: - Това е вменено в правилника и на председателя да решава в
коя комисия да разпределя според приоритетите и направленията, с който работят
комисиите.
Г-жа Чаушева: - Каква е ролята на председателският съвет?

Г-н Чаушев: - Запознайте се с правилника и тогава сама ще си дадете
отговор.
Г-жа Чаушева: - Добре, значи ще управляваме еднолично община Девин.
Няма проблем ясен ми е отговора. Все пак аз съм сигурна, че тук има колеги, който
не са запознати с декларацията, защото са качени в последните два дни, затова
моля да бъдат разпечатани и да бъдат раздадени. Благодаря.

Г-н Чаушев: - Не е вярно. Качени са в момента в който са предоставени на
общинският съвет. Ако желаете могат да бъдат разпечатани и раздадени.
Заповядайте, г-жо Василева.

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Солаков,
Уважаеми колеги аз се извинявам, че ще се повторя, но има въпроси, който си ги бях
записала и в много лични разговори съм поставяла въпроси, защото комисията по
здравеопазване не се четат ДЗ и много от ДЗ, който касаят комисията по
здравеопазване не достигат своевременно до нас. Имайте на в предвид, че ние
разглеждаме в комисията въпроси и много от нас не дебатират по дадените въпроси
и не изказват мнение, за което реагираме многократно. В случая става въпрос за
назначаване на конкурс в здравно заведение и би следвало това нещо да се
разглежда в комисията по здравеопазване, където има компетентни хора, който да
дадат мнение по въпроса. Когато става въпрос за здравеопазване в комисията по
здравеопазване има специалисти по тези въпроси, който трябва да вземат решение
за назначаване на компетентни лица в комисията на конкурса и трябва да се чуе
тяхното компетентно мнение и след това когато касае финансовата част тогава
бюджетната комисия. От една година работим в комисии и работни срещи. Питам –
Кое наложи комисията по здравеопазване да бъде свикана предходната седмица и
ние да не бъдем на заседанието на другите комисии. Благодаря.

Г-н Чаушев: - Благодаря ви, г-жо Василева.
Позволете ми да не се съглася с някои ваши констатации. Всички ДЗ са
разпределяни своевременно към абсолютно всички комисии. Не съм съгласен с
вашето твърдение, че ДЗ достигат късно и не се предоставят на съответните
общински съветници за разглеждане. Аз пак повтарям, че ДЗ се качват на момента в
които са резолирани към съответните комисии към страницата на комисиите. Всеки
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общински съветник, който го интересува какво има внесено в общински съвет
винаги може да се запознае в съответната страница на съответните комисии Смея да
твърдя, че в тази работа пропуски, нямам. Друг е въпросът преценката на
председателя към коя водеща комисия да се резолира. В случая съм преценил, че
става въпрос за избор на ръководни длъжности в дадено търговско дружество и съм
разпределил ДЗ към комисията, която отговаря за дружествата с общинско участие и
общинските предприятия. Това е вменено на председателя на общински съвет и не
мисля, че е някакво еднолично решение. Относно председателският съвет г - жа
Чаушева в чл. 21 от правилника ясно и точно са дефинирани функциите на
председателският съвет. Този председателски съвет, аз съм се стремил 99% от
случаите,

когато

има

заседание

на

общински

съвет

да

бъде

свикван.

Председателският съвет разглежда всички ДЗ постъпили в общински съвет и решава,
кой да влязат в ДР. В него участват всички председатели на комисии и заместник –
председатели на общински съвет. Председателите на комисии определят кога ще
бъде заседанието на съответните комисии. Ако председателският съвет реши може
да има общо заседание на всички комисии и се провежда общо заседание на всички
комисии, ако председателският съвет и председателите на комисията преценят, че
трябва да провеждат в определени дни заседание на комисиите това им е вменено и
в правилника и на председателя на комисията да свиква заседания на комисията в
определени дни и часове. Не мисля, че има нарушение и излизане извън нормите
засегнати в правилника. Благодаря ви.

Г-жа Василева: - Това не е конкретна забележка към вас, но просто
констатация.

Г-н Чаушев: - Извинявам се ако нещо съм Ви засегнал, но не е нарочно.
Заповядайте, г-жо Чаушева.

Г-н Чаушева: - Г-н председател много се радвам, че изяснихте каква е
ролята на председателският съвет, защото скоро ще се наложи да застанете зад
думите си. Ще разберете какво имам в предвид.

Г-н Чаушев: - Това като заплаха ли прозвуча, г-жо Чаушева?
Заповядайте, г-жо Тодорова.

Г-жа Тодорова: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков и
колеги изгубихме повече от половин час, за да си обясняваме правилника за работа
на общинският съвет и ако сте съгласни можем да направим едно извънредно
събиране да тълкуваме нещата да си го прочетем и да си го понаучим. По отношение
на въпроса на г-жа Василева какво сме правили на председателският съвет си
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спомням, че по желание на председателя на комисията по здравеопазване г-н Митев
си

изтегли

предварително

неговото

заседание,

защото

каза

че

на

датата

28.05.2018г. няма да го има и затова неговата комисия, ще бъде събрана малко по
рано. Благодаря ви.

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз, г-жо Тодорова.
Други колеги по ДР.

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

Г-жа Василева: - Председателя на комисията по здравеопазване няма
нужда от ПИАР и можеше сам да отговори на въпроса.

Г-н Чаушев: - Други колеги по ДР. Ако няма, предлагам да прекратим с
разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Приема се.
Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 10.04.2018 г. относно: Изменение
на разрешително № 11/26.10.2017 г. за водовземане от минерална вода –
изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин на
„МАУНТИН” ООД.
Докладва: Кмет на Община Девин
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 10.04.2018 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 01.01.2018 г. до 28.02.2018 г.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 13.04.2018 г. относно: Даване на
съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – Туристически център, кв. 72, имот с
идентификатор 20465.502.859, гр. Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
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4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 16.04.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с
идентификатор 20465.501.582, кв. 8, гр. Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 18.04.2018 г. относно: Приемане
на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Девин и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Девин за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 19.04.2018 г. относно: Даване на
съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 129, гр. Девин, кв. Настан.
Докладва: Кмет на Община Девин
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 30.04.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имоти.
Докладва: Кмет на Община Девин
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 30.04.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имоти.
Докладва: Кмет на Община Девин
9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 30.04.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имоти.
Докладва: Кмет на Община Девин
10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 02.05.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на
надстрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 04.05.2018 г. относно: Даване
съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на автобусен превоз по
линиите Девин - Смолян с час на тръгване 07:15 от Девин от областната транспортна
схема и Гьоврен - Девин с час на тръгване от Гьоврен 06:30 от общинската
транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 10.05.2018 г. относно:
Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.
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Докладва: Кмет на Община Девин
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 15.05.2018 г. относно: Допълване
на Решение №39 от 09.03.2017 г. по Протокол №4 на Общински съвет.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин
14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 15.05.2018 г. относно:
Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м.юли 2017 г.
до м. декември 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 18.05.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на
пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин
16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 18.05.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на
пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин
17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 18.05.2018 г. относно: Искане за
промяна разходването на определени средства по Решение №4 на Общински съвет –
Девин от 29.01.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 18.05.2018 г. относно: Обявяване
на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 18.05.2018 г. относно:
Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр.
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 23.05.2018 г. относно: Поправка
на допусната явна фактическа грешка в Решение №45 от 29.03.2018 г. по Протокол
№4.
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Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС – Девин
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 23.05.2018 г. относно: Заплащане
на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител на град Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
22. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 10.04.2018 г. относно: Изменение
на разрешително № 11/26.10.2017 г. за водовземане от минерална вода –
изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин на
„МАУНТИН” ООД.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г- н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г – н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 57 от 10.04.2018 г
Г-н Чаушев: - Благодаря. Имате думата за дебати по ДЗ. Ако няма
такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да
гласува:

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 59
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и във
връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 76, ал. 1, чл. 78 „а” от ЗВ и т. 6.3 от Решение
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№40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за
управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски бани,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за изменение на разрешително № 11 за водовзмемане от
минерална вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани,
община Девин, област Смолян на „МАУНТИН” ООД, със седалище и адрес на
управление - гр. София, 1404, ж.к. „Гоце Делчев”, бл. 237, вх. „А” ет. 2, ап. 5, за
обект „МАУНТИН БУТИК ХОТЕЛ И СПА” в П.И.К. 20465.502.1554.1 по КК на гр. Девин,
община Девин с годишен обем – до 500 куб.м.
2. Останалите раздели в разрешително № 11/26.10.2017 г. не се
променят.
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 – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

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

Г-н Шанов:

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 10.04.2018 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 01.01.2018 г. до 28.02.2018 г.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС - Девин
Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Шанов : - Благодаря ви, г-н Чаушев. Има положително становище
на комисията. Колеги, имате думата за разисквания и мнения по ДЗ. Ако
няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува:

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

Колеги чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 60
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 01.01.2018 г. – 28.02.2018 г.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ, 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ СЕ. КВОРУМ –
17. Приема се.
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Г-н Чаушев:
Пристъпваме към 3 точка от дневния ред
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 13.04.2018 г. относно: Даване на
съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – Туристически център, кв. 72, имот с
идентификатор 20465.502.859, гр. Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев :

-

Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по

„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 59 от 13.04.2018 г
Г-н

Чаушев:

-

Колеги

имате

думата

за

разисквания

по

ДЗ.

Заповядайте, г-н Семчев.
Г-н

Семчев:

-

Уважаеми

г–н

председател,

Уважаеми

г-н

Солаков,

Уважаеми колеги и гости искам да ви насоча вниманието към тази ДЗ. Аз ще
гласувам „ЗА”.

Ще подкрепя докладната,

защото е законосъобразна,

но по

целесъобразност искам да направя една кратка ретроспекция. Томи Димитров е наш
съгражданин

доказал

се

като

добър

общественик

и

гражданин,

който

е

едновременно и предприемач разкрил е работни места и съм запознат с неговите
инвестиционни намерения. Купи земя, която искаше да за строй, да разкрие няколко
работни места в процес на строителство поне 10 в последствие поне 4 или 5 работни
места с много сериозни намерения. Внася заявление за ПУП на 20.01.2017 г. Днес
сме 30.05.2018 г. ПУП е внесен, минал е през експертен съвет, докладван е на
кмета. От кмета до общинският съвет се предвижва 1/една/ година и 5/пет/ месеца.
Нашият съгражданин просто след 10 - 11 месеца чакане реши, че има нещо лично и
се отказа от всякакви инвестиционни намерения. Ще видите следващата ДЗ, как
едно заявление се внася на 11.04. На 12.04 ПУП вече е готов и се внася. На 13.04
експертният съвет го гледа и на 16.04. ДЗ е готова и внесена в общински съвет. Две
идентични ДЗ с характер да помогнем или да попречим на някой. Пак казвам, ще
подкрепя докладната, но имам питане към вносителя г-н Солаков. Ако желаете може
да не отговорите, защото знам, че отговора няма да ме удовлетвори: Каква е
причината тази ДЗ да се придвижи от вашият кабинет до кабинета на сътрудниците
на председателя на общински съвет в продължение на 1/една/ година и 4/четири/
месеца? Благодаря ви.
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Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Семчев. Заповядайте, г-н Солаков.
Г-н Солаков: - Уважаеми г–н председател, г-н Семчев след като отговора
няма да ви удовлетвори няма да отговарям.
Г-н Чаушев: - Благодаря. Други колеги. Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Уважаеми г–н председател, аз много се извинявам може
ли за предишната точка да ме отбележите като не гласувала. Просто не разбрах, че
се гласува самата докладна. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Добре. Отбележете в протокола. Други колеги по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да
гласува:

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 61
На основание чл. 21, ал. 1 , т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ I – Туристически
център, кв. 72, имот с идентификатор 20465.502.859, гр. Девин и образуване на
нови две нови УПИ – та : УПИ I – 859 – за жилищно строителство, къща за гости по
имотни граници 20465.502.859 и УПИ XLVI за частта от имот 20465.502.866
попадащи в УПИ I – Туристически център.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 4 точка от дневния ред
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 16.04.2018 г. относно:
Разглеждане на проект за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с
идентификатор 20465.501.582, кв. 8, гр. Девин.
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Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г- н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 61 от 16.04.2018 г
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Виденов. Колеги имате думата за
разисквания по ДЗ. Заповядайте, г-н Семчем.
Г-н Семчев: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги и
гости. Тази ДЗ ми направи впечатление ние го коментирахме в постоянната комисия
в заданието се вижда в текста, че уличната регулация не трябва да се променя, а в
ПУП е записано улична регулация се променя. Не съм против да се удовлетвори
желанието на наши съграждани, но тук сее промяна на улична регулация.Не съм
сигурен дали е спазен ЗУТ, тъй като уличните регулации са публична общинска
собственост и не е посочено от коя точка до коя точка на уличната регулация се
променя, характера на промяна на регулацията. Само едно изречение улична
регулация се променя и никъде освен на скицата не се вижда тази промяна, а на
скицата личи, че има промяна. Ще гласувам против тази ДЗ, защото нямам яснота по
отношение на уличната регулация, но ако вносителя може да внесе яснота бих
помолил. ПУП касаеш уличната регулация само, а не предаваемата част към ПУП.
Благодаря.
Г-н

Чаушев:

-

Благодаря,

г-н

Семчев.

Други

колеги. Ако няма

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

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 62
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124
„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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Дава разрешение за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ІV, поземлен имот с
идентификатор 20465.501.582, кв. 8, гр. Девин.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
13 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 18.04.2018 г. относно: Приемане
на Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Девин и Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в община Девин за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев: - За становище на комисии по „ЗСПЕ”, г-н Митев имате
думата.
Г-н Митев: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги и
гости ПК „ЗСПЕ” дава положително становище по ДЗО - 64 от 18.04.2018 г
Г-н

Чаушев:

-

Благодаря

г-н

Митев.

Колеги

имате

думата

за

разискванията и мнения по ДЗ.
Заповядайте, г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости в залата споделих на комисията както и сега , че бях член на екипа за избор
на тази стратегия и искам да ви информирам, че много труд се положи и много неща
се дебатираха. Стратегията е разработена съобразно регионалната и социална
стратегия. Обхванати ти са всички групи деца и моля ДЗ да бъде подкрепена.
Г-н Чаушев: - Благодаря и аз, г-жо Василева. Други колеги. Ако няма
предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 63
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На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 3 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 2 и ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното
образование,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците на територията на община Девин, съгласно Приложение №1.
2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие
на децата и учениците на територията на община Девин за 2018 г., съгласно
Приложение №2.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 6 точка от дневния ред
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 19.04.2018 г. относно: Даване на
съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за кв. 129, гр. Девин, кв. Настан.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 70 от 19.04.2018 г
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Виденов. Колеги имате думата за,
мнения, предложения и становища по ДЗ. 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 № 64
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - 411, УПИ III - 410, УПИ
IV - 409, имоти с идентификатори 20465.506.411, 20465.506.410, 20465.506.409 и
промяна на УР от о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т. 900 в рамките на част от имот
с идентификатор 20465.506.627, кв. 129, гр. Девин, кв. Настан.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ, КВОРУМ –
16. Приема се.
Пристъпваме към 7 точка от дневния ред
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 30.04.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имоти.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г- н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО-72 от 30.04.2018 г
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Виденов. Колеги имате думата за,
мнения, предложения 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

Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 65
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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I. Дава съгласие да бъдат включени в „Програмата за разпореждане и
управление на общинската собственост за 2018 г.”, раздел I - Продажба, следните
недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Имот с №017201, в землището на с. Лясково, община Девин, област
Смолян, м. „ЛЯСКОВО”, с площ 2.543 дка. Начин на трайно ползване: Нива,
Категория на земята при неполивни условия: X-та /десета/.АОС №1314/10.10.2008 г.
2. Имот с №017870, в землището на с. Лясково, община Девин, област
Смолян, м. „ЛУКОВА ПАДИНА”, с площ 1.049 дка. Начин на трайно ползване: Др.
селскостопанска територия, Категория на земята при неполивни условия: X-та
/десета/. АОС № 2544/03.04.2018 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 - „ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева –„ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
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Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА”
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Шанов. Заповядайте, г-н Семчев.
г-н Семчев: - Г–н Председател правя процедурно предложение, тъй
като 1/един/ час работим за 10/десет/ минути почивка.
Г-н Чаушев: - Благодаря. Обявявам 10/десет/ минути почивка.
Колеги продължаваме работа на днешното заседание на общински
съвет. Нека се средоточим към следваща точка.
Пристъпваме към 8 точка от дневния ред
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 30.04.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имоти.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 73 от 30.04.2018 г
Г-н Чаушев : - Благодаря ви. Колеги имате думата за разисквания по
ДЗ. Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: Уважаеми г–н председател, Уважаеми господин заместник
кмет, колеги въпросът ми по тази докладна е: Защо данъчната оценка е по висока от
пазарната?
Г-н Чаушев: - Това е за следваща точка.
Г-жа Чаушева: - Извинявам се.
Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на
разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

Колеги, чета следния проект за Решение
РЕШЕНИЕ № 66
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажбата на следните недвижими имоти – частна общинска собственост:
1. Имот с №017201, в землището на с. Лясково, община Девин, област
Смолян, м. „ЛЯСКОВО”, с площ 2.543 дка. Начин на трайно ползване: Нива,
Категория на земята при неполивни условия: X-та/десета/.АОС №1314/10.10.2008 г.,
с първоначална цена от 1167.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от
лицензиран оценител.
2. Имот с №017870, в землището на с. Лясково, община Девин, област
Смолян, м. „ЛУКОВА ПАДИНА”, с площ 1.049 дка. Начин на трайно ползване: Друга
селскостопанска територия, Категория на земята при неполивни условия: X-та
/десета/. АОС № 2544/03.04.2018 г. с първоначална цена от 482.00 лв. без ДДС,
съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.
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”
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Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17 Приема се.
Пристъпваме към 9 точка от дневния ред
9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 30.04.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имоти.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 74 от 30.04.2018 г
Г-н

Чаушев :

-

Колеги

имате

думата

за

разисквания

по

ДЗ.

Заповядайте, г-н Семчев.
Г-н Семчев: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков,
колеги, туко що чух изказването на председателя на постоянната комисия
по „УТОССГС”, който каза кратко и ясно даваме положително становище. Г-н
председател

имаше

дебат,

дискусия

по

тази

докладна

и

тя

беше

по

отношение на размера на началната тръжна цена, което трябваше да го
поясните пред колегите. Началната тръжна цена 2 539,80лв. по данъчна
оценка, а пазарната оценка 1579 лв., която не може да бъде по ниска от
данъчна оценка. Ние трябва да гласуваме, коя от двете оценки да бъде
начална тръжна цена.
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Г-н Чаушев: - Може ли да поясня. Благодаря, г-н Семчев. В закона
за общинската собственост ясно и категорично е посочено :
1.

Имоти

общинска

собственост

се

продават

на

база

изготвени

пазарни оценки от лицензирани оценители.
2. Когато пазарната оценка е по - ниска от данъчната по закон и
първоначална цена за продажба на даден имот се взема данъчната оценка,
така че ние няма да го гласуваме, то си е вменено в закона, ние ще
упоменем в решението цената на данъчната оценка на имота, която е цена
2 539,80лв. Всяко едно друго решение гласувано под тази цена е грешка и
нарушение в законовите разпоредби. За това как е изготвена тази оценка на
каква база и как е докарана тази цена 1 579 лв.,предполагам никой от вас
няма да даде отговор, защото това се прави от лицензирани оценители,
който имат съответните лицензи. Не мога да отговоря на този въпрос.
Заповядайте, г-н Семчев.
г-н Семчев: - Правя предложение тази ДЗ да има точка 2 /втора/
т.к. решението е за провеждане на публичен търг. Точка първа пояснява
имота, точка втора начална тръжна цена. В точка първа е описан имота и
цената и всичко. Нека да го разделим, за да има яснота.
Г-н Чаушев: - Това не е проблем на предишната ДЗ, ако ви направи
впечатление е записано в един текст.
Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е
съгласен, моля да гласува:

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

Г-н Чаушев: - Има постъпило предложение от г-н Семчев решението
на общински съвет да бъде разделено на 2/две/ точки:
1. Упоменаване на имота с всички негови атрибути.
2. Първоначална тръжна цена на ОПС в размер на 2 539,80 лв.
определя.
Колеги който е съгласен с така направеното предложение на г - н Семчев,
моля да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ
Колеги, чета следния проект за Решение:
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РЕШЕНИЕ № 67
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 37, ал. 1 от ЗОС и чл. 34, ал. 1
от Наредба № 2 на община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отстъпено
право на строеж за следния имот частна общинска собственост – незастроен парцел
за жилищно строителство, а именно:
1. УПИ II, кв. 72 по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален номер
20465.502.865 по кадастрална карта на гр .Девин, община Девин, област Смолян,
ул. „Руен”, с обща площ от 321 кв. м., съгласно АОС №2543/23.03.2018 г. вписан в
Агенция

по

вписване

под

№341/29.03.2018

г.,

Трайно

предназначение

на

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване,
при граници и съседи на имота: 20465.502.866, 20465.502.859, 20465.502.5934,
20465.502.5045 и 20465.502.864.
2. Определя началната тръжна цена на ОПС в размер на 2 539.80 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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев –„ОТСЪСТВА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 10 точка от дневния ред
10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 75 от 02.05.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на
надстрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 75 от 30.04.2018 г
Г-н Чаушев : - Благодаря. 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. КВОРУМ – 14
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 68
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2
от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Девин,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на надстрояване за
изграждане на барбекю над сграда с идентификатор 20465.503.584.3, със ЗП - 21
кв. м., в общински недвижим имот, УПИ IV, кв. 13, имот с кадастрален номер
20465.503.584 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян,
целия с площ 383 кв. м., с АОС № 2416/09.02.2015 г., на Веселин Стоименов
Георджиев.

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 – „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.
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Пристъпваме към 11 точка от дневния ред
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 04.05.2018 г. относно: Даване
съгласие за провеждане на открита процедура за възлагане на автобусен превоз по
линиите Девин - Смолян с час на тръгване 07:15 от Девин от областната транспортна
схема и Гьоврен - Девин с час на тръгване от Гьоврен 06:30 от общинската
транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г- н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 77 от 04.05.2018 г
Г-н Чаушев : - Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. Ако няма
предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 69
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от
Закона за автомобилните превози и чл. 16 „В” от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и чл. 18, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 21,
ал. 16, т. 2 от ЗОП,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Дава съгласие за провеждане на открита процедура по възлагане на
автобусните превози по линията Гьоврен - Девин с час на тръгване от Гьоврен Девин 06:30 и обратно в 15:20 ч. и Автогара Девин - Автогара Смолян с час на
тръгване от Девин 07:15 и обратно в 13:30 ч. при следните условия:
1. Определя срок на договора за възлагане на автобусни превози с избрания
изпълнител, 5 (пет) години.
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2. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и
реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени
превози на пътници с автобуси при откритата процедура могат да участват
физически и юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни
обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на
територията на Република България или лиценз на Общността и други документи,
които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови
нормативни актове.
3. С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на своите
функции

относно

подготовката,

провеждането

и

избора

на

изпълнител

по

процедурата на Кмета на община Девин, като го упълномощава да предприеме,
извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.
4. Възлага на Кмета на община Девин в рамките на предоставените му от
нормативните актове правомощия да сключи договор.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 12 точка от дневния ред
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 78 от 10.05.2018 г. относно:
Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков : - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата.
Г-н Тодорова: Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги и
гости ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО - 78 от 10.05.2018 г
Г-н Чаушев : - Благодаря и аз. Колеги имате думата за разисквания
по ДЗ.
Заповядайте г-н Семчев.
г-н Семчев: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков,
колеги, гости аз приветствам ръководството на община Девин в лицето на
кмета и заместник кмета затова, че успяха да осигурят финансиране на този
проект необходим за общината. Тъй като отпада една сума от 12 000 лв.
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която предлага ръководството да бъде пренасочена към район "Въртлек",
който има осигурени всички целеви средства в който влиза проектиране и СМР.
Правя второ предложение и моля да бъде подложено на гласуване тези 12 000 лв. да
бъдат пренасочени към хроничната нужда от изчистване на града бездомни кучета.
ДЗ касае актуализация на бюджета, но повярвайте ми много от вас са запознати,
моля да се обяви реално бедствено положение с тези бездомни кучета. Застрашен е
живота на малки деца, на беззащитни жени и смятам, че има резон приоритетно тези
пари да бъдат насочени към организации, който се занимават с приютяване на
бездомни

кучета.

Смятам

че

12 000

лв.

са

напълно

достатъчни

да

бъдат

оползотворени точно по този проблем на Девин и още повече, че влизаме в активен
туристически сезон и много неприятно за местните хора и за туристите да гледат
глутница кучета как се давят в центъра на града. Аз лично бях подгонен от едно
куче на улица „Васил Левски” и съм мъж едва успях да се опазя, ако беше жена
бъдете сигурни, че щеше да пострада. Това е предложението ми тези пари да бъдат
пренасочени към изчистване града от бездомни кучета. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Семчев. Заповядайте, г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков,
колеги, гости искам да поздравя ръководството относно осигуряването на финанси,
но имам един въпрос: Какво наложи да прехвърлим средствата от „Хан Аспарух” и
„Тинтява” да отидат за „Ястребино”, „Армеец” и „Пирин”. Питам защото на
обсъждането на бюджет 2015г. на сесията си спомням, че имаше граждани от „Хан
Аспарух” и те бяха много активни и по време на обсъждането г-н Даскалов пое
ангажимент. След това ние гласувахме и всички хора знаят това.
Кое наложи да се вземат средства и да се насочат към други улици?
Вторият ми въпрос е : От кой детски градини и от кой дейности са взети тези
13 000 лв.?
Третият ми въпрос е: Искам да попитам дали е възможно предложението на
г-н Семчев да го подкрепим, защото е наложащо?
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Василева. Други колеги.
Заповядайте, г-н Солаков.
Г-н

Солаков:

Уважаеми

г-н

председател,

уважаеми

общински

съветници, гости актуализацията представена по този начин се налага по
няколко причини, който ще се опитам на кратко да ги обясня.
Когато кандидатствахме по селските райони с технически проект за
асфалтиране

на

улиците

в

квартал

"Въртлек",

там

бяхме

ограничени

с

референтни стойности на програмата и общата сума на проектното ни предложение
ни ограничи в обхвата на проектиране. Тогава част от улиците на квартал "Въртлек",
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съответно

ул.”Руен”,

ул.”Ястребино”-

до

края,

част

от

ул.”Гимназиална”

не

попаднаха в това проектиране. След като не ни одобриха за улици по селските
райони и г - н Даскалов предприе действие по ускоряване на финансиране с ПМС за
асфалтиране на улиците и то вече е факт сумата, която държавата отпусна за кв.
"Въртлек" е доста по висока като сума от техническият проект и неговото КСС, с
който разполагаме. Това ни дава възможност да асфалтираме още допълнителни
улици в този квартал именно, тези който не са включени в техническият проект
говоря за ул.”Руен”, ул.”Ястребино” и ул.”Гимназиална”. Тази сума която е отпусната
от държавата е достатъчна за асфалтирането на всички тези улици. Защо от
капиталовата програма взимаме пари за проектиране? Защото процедурата по
избора на изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки когато има
технически проект е процедура за СМР. Обявяваме технически проект на сайта
кандидатстват фирмите само за строителство.
Ако вземем пари от ПМС за проектиране тогава ние, ще трябва да пуснем
инженерингова процедура и трябва да правим 2/две/ обществени поръчки и се
получава хипотеза, в която да бъдат избрани 2/две/ фирми различни и да се получи
една ситуация, в която едната фирма асфалтира едните улици по едно време и след
това другата асфалтира в различно време, което ще доведе до неудобни ситуации на
жителите на квартала. Може да се случи хипотеза на различен вид изпълнение, до
тук асфалта един го прави от тук на седне почва друг заради осовите точки. Именно
за да избегнем тази ситуация сме предложили от капиталовата програма да отделим
пари за проектиране, а Закона за обществените поръчки и натрупванията година
назад ни позволява да сключим пряко договаряне за проектирането именно затова и
сумата е ниска за проектиране в такъв обхват. Идеята е да пуснем обща поръчка за
квартал "Въртлек" с двата технически проекта старият и новият по селските райони,
за да може един участник да кандидатства, който бъде избран от комисията и да
асфалтира целия обхват на квартала. Именно за това така сме го заложили.
Освен това жителите по другия въпрос на улица „Хан Аспарух”, който бяха
тук на обсъждането на бюджета те не са ощетени, защото средствата за улица
„Родопи”, който ги отклоняваме са доста повече от 12 000 лв. Освен за проектиране
другата част отиват за улица „Пирин” и по никакъв начин не взимаме средства от
улица „Хан Аспарух”. Тази улица си остава да се прави както и "Тинтява" там няма
промени просто добавяме улици не махаме и не взимаме от другите разпределяме на
„Родопи” средствата.
По отношение на въпроса за рампите за инвалидите след като подготвяхме
капиталовата програма за тази година за възлагане достигнахме до заключение, че
40 000 лв. за две рампи за инвалиди са доста пари и може да се изпълнят за помалко. На всеки лев му правим сметка. За това взимаме от двете рампи и от двете
детски градини общо 13 000 лв., за да закупим нова катафалка понеже знаете
състоянието на старата.
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По отношение на бездомните кучета г - н Семчев, където предложи. От две
седмици много активно се занимаваме с темата точно какво да правим с бездомните
кучета защото знаете, че по закон можем да ги уловим, обезопаразим и кастрираме
и да ги пуснем обратно на улицата от където сме ги хванали. Това като процес и
като разход е около 110 лв. на куче включва улавяне, обезопаразим, кастрация,
ваксинация и паспорт на кучето и връщане обратно на същото място от където е
взето или на друго място в общината. В момента сме изброили от порядъка на 800
бездомни кучета на територията на цялата община Девин.
Ако решите защото така или иначе нещо трябва да се направи в бюджета.
При общественото обсъждане екологът предложи повече пари да се заделят за борба
с бездомните кучета, но някак си не можа това предложение да се изговори и
базира.
Моето предложение е да не пипаме капиталовата програма за да може да си
свършим работата с ремонта на улиците. Да помислим във връзка с предложението
на г-н Семчев от къде от общинска администрация да отделим допълнително
средства и съответно на следваща сесия понеже в момента има гласувани средства и
можем да стартираме дейности с бездомните кучета тъкмо докато ги изпълним да
актуализираме и да пуснем допълнително пари. Това е моето предложение.
Благодаря.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Уважаеми г–н Солаков, много ви благодаря за
яснотата, която внесохте. Смятам,че средствата отпуснати за капиталови
разходи не могат да бъдат пренасочвани за други дейности.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Василева. Съгласен съм с вашето
мнение. Мисля, че капиталовите разходи много, много не могат да се
изразходват за капиталови разходи. Заповядайте, г-н Семчев.
Г-н Семчев: - Много добре го казахте много, много не могат. Право
на органът е когато прави актуализация на бюджета да променя сумите от
различните

параграфи.

Пак

изострям

вниманието

г-н

Солаков,

ако

подредите по важност дейността на нашата и вашата работа животът,
здравето

и

сигурността

на

населението

е

приоритетно

след

това

е

благоустройствените мероприятия. От къде ще вземете средства и ние от
къде ще ги гласуваме си е наша работа. Не говоря за обезопаразитяване,
регистрация, маркировка и пак пускане на улицата, говоря приютяване на тези
животни в специализирани заведения за кучета. Капиталовите разходи само
целевите, които са спуснати от държавният бюджет не могат да се пипат за други
дейности освен капиталови дейности. Но собственият бюджет пари, който сме
гласували може да си позволим, ако реално може или неможе да се изпълни дадена
дейност да се промени. Да не влизаме в поредица, не знам дали разбрахте мисълта
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ми алармирам тревожно за проблема с кучетата и не на следваща сесия или по
следващата, много бързо трябва да се вземат мерки. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Семчев. Заповядайте, Г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова: Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков,
колеги, гости наистина подкрепям, това че е тревожно състоянието за
кучетата, но предлагам актуализацията да си остане по този начин. В найскоро време другата седмица да се направи една кръгла маса, когато си
дойде г-н Даскалов да се покани и обществеността и да се обсъди как по
най - бързият начин да се справим с проблема.Благодаря.
Г-н Чаушев: Благодаря, г-жо Тодорова. Заповядайте, Г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник
кмет, колеги и гости подкрепям, това което каза г-н Семчев по отношение на
проблема с кучетата и по отношение на това, че общинския съвет е органа
който разпределя бюджета на община Девин. Най вече в това разяснение.
Незнам защо колегите се страхуват в момента да не се пипа и да не се
актуализира, но това не е проблем стига колегите да решат да променят
нещо в този бюджет. По въпроса, който предлага г-жа Тодорова да се
направи кръгла маса трябваше да се случи преди шест месеца даже и
повече. Радвам се че хората, когато има обществен проблем сериозен
започнаха да се само организират и да не чакат местната власт да решава,
да мъдри и да се чуди какво да прави. Трябва да ви кажа че вече има
създадена организация ще ви я кажа след заседанието, защото в момента не
разглеждаме този въпрос конкретно за кучетата, но ще ви кажа коя е
организацията и се надявам наистина това, което се обещава, защото много
неща чухме в рамките на три години и голяма част от тях си останаха така
във въздуха. После ще ви кажа за каква организация става въпрос и се
надявам да бъде поканена и наистина да бъде организирана такава среща,
защото повярвайте ми хората са измислили мъдрите решения и начини. Не
чакат общината да им реши проблема.

Г-н Чаушев: - Благодаря, Г-жо Чаушева.

Г-н

Семчев:

-

Само

да

поясня,

защото

наистина

е

обществен

интерес. Всички граждани, който ходят на работа първа смяна задължително
ходят с такси на работа от страх гладните кучета да не ги нападнат както
има и случай. Проблема е много тревожен нека да вземем сериозни и бързи
мерки. Основата е липса на пари има приюти, който ще дойдат и само за
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една

седмица

ще

изчистят.

Може

да

бъдат

50%

за

Девин

и

50%

от

средствата за селата, защото и те са наши съграждани, но трябва да се
започне максимално бързо. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Семчев.
Права сте г-жо Чаушева, че общинският съвет е органа, който разпределя
бюджета на община Девин, но това разпределяне трябва да се защитава на база
законовите

изисквания

и

Закона

за

държавния

бюджет.

Ние

обсъждаме

капиталовите разходи и не съм обеден както каза г-жа Василева, че тези капиталови
разходи, който са целеви заложени в Закона за държавния бюджет, ние може да ги
използваме за други дейности освен за капиталови разходи. Ако главният финансист
на общината е тука щеше да поясни, но в момента отсъства по лични причини.
Хубаво е да се предлага ,но всяко едно решение на общински съвет трябва да бъде в
законова форма, защото може да се окаже, че ние приемаме една актуализация за
бюджета, не съобразена с законовите разпоредби след две седмици когато се върне
писмо от областният управител за незаконосъобразни решения пак на ново. Нямам
нищо против спрямо тези предложения, който се дават тука, но пак казвам хубаво е
да се помисли дали това е законово обосновано. Целеви средства отпуснати по
Закона за държавния бюджет за капиталови разходи не може да се изразходват за
нещо друго освен за капиталови разходи.
Заповядайте, Г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Ето още един проблем свързан с организацията на
работата на общинския съвет. Във всичките години назад във времето като
се върна като включително и предишния си мандат, когато не съм била
общински съветник и съм идвала на заседание на общинския съвет по време
на сесия да се гледа актуализация на бюджета или бюджет без финансиста
да присъства в залата, вярвайте ми такова нещо не е имало. Този мандат
прави впечатление това, че ние си водим сесиите и специалистите някой
идват някой не. Както в момента в предишната точка, която касаеше г-н
Рахнев присъства в залата. Ние си гледаме актуализация на бюджет без
финансиста да е тука. Както в случая възникват въпроси ние няма към кого
да се обърнем. Така, че г-н председател, ако обичате е добре наистина поне
когато се гледат точки свързани с бюджет и актуализация на бюджета
финансиста да бъде тука.
Г-н Чаушев: - Една реплика, ако позволите. Не ви прави чест да
правите такива изказвания, защото ако се върнете назад във времето при
всички актуализации на бюджета главния финансист е бил тука и е давал
подробно

обяснение

относно

актуализацията

на

бюджета.

Вие

в

един

случай, в който има основен наложащ проблем финансиста да отсъства днес
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от работа, вие може би сте запозната с случая. правите го основен проблем.
Досега винаги при обсъждане на бюджета е присъствал главния финансист
на общината, ако някой друг твърди обратното нека го каже. Само вие
виждате това, което на вас ви отърва. Благодаря.
Заповядайте, Г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Виждам това, което виждат всички останали в
момента и нямам предвид само финансиста. Говоря по принцип и мога да ви
дам примери и за други точки от ДР, който са минавали и се е налагало да
прекъсваме

сесия,

за

да

дойде

специалиста.

Така,

че

нямам

предвид

конкретно и само и единствено финансиста знам за какво става въпрос. За
случая съм запозната отдавна. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Заповядайте Г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова: - Предлагам прекратяване на разискванията.
Г-н Чаушев: - Само ще допълня, че вносител на ДЗ е кмета на
община Девин и той ще прецени дали трябва да присъства финансист.
Мисля, че заместник кмета на община Девин даде достатъчно разяснения
относно ДЗ и актуализацията на бюджета.
Има предложение за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Г-н Чаушев: - Има постъпило предложение на г-н Семчев тези
12 000 лв., които са за придобиване на други материални и нематериални
щети да бъдат пренасочени към справяне на проблема с бездомните кучета
относно дейности и параграфи, ще бъдат уточнени допълнително.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложението на г-н Семчев
към проекта за актуализация на бюджета да претърпи тази промяна моля да
гласува:
7 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Предложението не се приема
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 70
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 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. Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва:

Дейност/Наимено- вание на

§§

План - било

План - става

Разлика

разхода
311 „Детски градини”

„Придобиване
оборудване,

на

друго

машини

43 028

30 028

-13 000

43 028

30 028

-13 000

29 180

3 000

-26 180

29 180

3 000

-26 180

2 456 614

2 482 794

+26 180

2 456 614

2 470 794

+ 14 180

12 000

+ 12 000

59 381

18 713

-40 668

59 381

18 713

- 40 668

52-03

и

съоръжения”
603

„Водоснабдяване

и

канализация”
„Основен ремонт на ДМА”

51-00

606 «Изграждане, ремонт и
поддържане

на

улична

мрежа»
„Основен ремонт на ДМА”

51-00

„Придобиване

на

други

нематериални

дълготрайни

53-09

активи
619

„Други

жилищното

дейности

по

строителство,

благоустройството

и

регионалното развитие”
„Основен ремонт на ДМА”

51-00
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745 „Обредни домове и

0

13 000

+ 13 000

0

13 000

+ 13 000

14 000

54 668

+ 40 668

14 000

54 668

+ 40 668

зали”
„Придобиване на транспортни

§52-04

средства”
832 «Служби и дейности по
поддържане,

ремонт

и

изграждане на пътища»
„Изграждане на
инфраструктурни обекти”

следва:
Дейност,
§§

311 §52-03

52-06

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2018 година както

Наименование на обекта
І. Целева субсидия за капиталови разходи
– местни дейности
Изграждане на рампи за инвалиди в ДГ
"Изворче" и ДГ „Здравец" гр. Девин

План
2018 г.
било

Става

40 000

27 000

0

13 000

Специализиран автомобил катафалка
745 §52-04
Доставка и монтаж на осветителни тела със
606 §52-03

606 §51-00

соларен панел кв. "Въртлек" - да отпадне със
соларен панел
Рехабилитация и реконструкция на улици - "Хан
Аспарух", "Тинтява" и ул. "Родопи" гр. Девин СМР - 95000 лв. и СН - 2 500 лв.

97 500

Рехабилитация и реконструкция на улици- „Хан
606 §51-00 Аспарух”, „Тинтява” и ул. „Пирин”, гр. Девин-

85 500

СМР- 95 000 лв. и СН – 2 500 лв.
Изработване на технически проект за ремонт и
реконструкция на ул. „Руен” от о.т. 1935 до о.т
606 §53-09

1941, ул. „Гимназиална” от о. т. 136 до о.т.
125а и о.т 1242 през о.т 158 до о.т 37, ул.
„Ястребино” от о.т 1532 до края на
застояването и ул. „Армеец”.
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603 §51-00

Рехабилитация и реконструкция на довеждащ
водопровод и вътрешна водопроводна мрежа

26 180

гр. Девин, кв. Настан- ППР.
Рехабилитация и реконструкция на улици в кв.
606 §51-00

26 180

Настан, гр. Девин- СМР
V. Приходи от продажба на нефинансови
активи – 2017 г. и 2018 г.

619 §51-00

ОР на стаи на І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етаж от
Общежитие
с
кадастрален
номер
20465.504.848.1 в гр. Девин, ул. "Явор" №1

832 §52-06

Изграждане на подпорна стена, укрепваща път
SML 1050 /Тешел - Триград/,

40668
0

40 668

3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните
функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2018 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 – „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 – „ЗА”
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Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.. Приема се.
Г-н Шанов:
Пристъпваме към 13 точка от дневния ред
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 79 от 15.05.2018 г. относно: Допълване
на Решение №39 от 09.03.2017 г. по Протокол №4 на Общински съвет.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС – Девин
Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Шанов : - Благодаря, г-н Чаушев. За становище на комисии по
„БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО - 79 от
15.05.2018 г
Г-н Шанов : - Имате думата за мнения, разисквания, и предложения
по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 71
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 226, ал. 2, ал. 3, ал. 5
от ТЗ и чл. 37, чл. 51, ал. 2, т. 3 и чл. 52 от Наредбата за реда за упражняване
правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско
участие в капитала,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Допълва т. 4 на Решение №39 от 09.03.2017 г. по Протокол № 4 със
следния текст - „Средствата да бъдат за сметка на бюджета на община Девин дейност Общинска администрация”.

Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Чаушев чете:
Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА”
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 –„ОТСЪСТВА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”

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

Г-н Чаушев:
Пристъпваме към 14 точка от дневния ред
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14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 80 от 15.05.2018 г. относно:
Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м.юли 2017 г.
до м. декември 2017 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - ДЗ има положителни становища от ПК. 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
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 72
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на
Общински съвет – Девин за периода от м. юли 2017 г. до м. декември 2017 г.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 15 точка от дневния ред
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 81 от 18.05.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на
пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 81 от 18.05.2018 г

40

Протокол № 7 от 30.05.2018 година
Г-н Чаушев : - Имате думата за изказвания, мнения и становища по
ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да
гласува:
13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 73
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2
от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристройка за гараж
с площ 32.5 кв. м. в общински недвижим имот, УПИ ХХIV, кв. 55, имот с
идентификатор 20465.502.2188 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин,
област Смолян, целия с площ 525 кв. м., с АОС № 2504/20.06.2016 г. на Егор Олег
Павлов.
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”
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА”
Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се.
Пристъпваме към 16 точка от дневния ред.
16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 82 от 18.05.2018 г. относно:
Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на
пристрояване.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата.
Г-н Виденов: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги
и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 82 от 18.05.2018 г
Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по
ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 74
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2
от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на община Девин,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за
изграждане на подход към трети етаж на сграда с идентификатор 20465.501.46.1,
със ЗП - 10 кв. м., в общински недвижим имот, УПИ VIII, кв. 48, имот с кадастрален
номер 20465.501.46 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, област
Смолян, целия с площ 516 кв. м., с АОС № 2473 / 05.11.2015 г. на Захари Ангелов
Митев.
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 – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред
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17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 83 от 18.05.2018 г. относно: Искане за
промяна разходването на определени средства по Решение №4 на Общински съвет –
Девин от 29.01.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„БФЕФП”, г - жа Тодорова имате думата.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО - 83 от
18.05.2018 г
Г-н Чаушев: - Колеги имате думата за мнения и предложения по ДЗ.
Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 75
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. Дава съгласие определените средства в размер на 200 лв. за представяне
творчеството на поета Емил Енчев да бъдат прехвърлени за награждаването му по
повод 24-ти май-Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
и 65-годишния му юбилей.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
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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 – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 18 точка от дневния ред
18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 84 от 18.05.2018 г. относно: Обявяване
на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно
лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости ПК „БФЕФП”” дава положително становище по ДЗО - 84 от
18.05.2018 г
Г-н Чаушев: - Колеги имате думата за мнения и разисквания по ДЗ.
Заповядайте г-н Семчев.
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Г-н Семчев: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги и
гости приветствам инициативата за насрочване на конкурс в честта за собственост.
На комисията дебатирахме и аз бях с нагласата да подкрепя този конкурс, но сега с
е запознах с декларациите. Текста не ме озадачи толкова, колкото подписите на 18
лекари и около 23 от медицинския персонал. Какво се случва и да не избързваме
да не направим грешка с бъдещото управление на болницата, което е важно
както бях казал в предходната докладна здравето е приоритет за местното
население. Бих помолил вносителя на докладната кмета е вносител, но
поради ангажимент е представляван от. г-н Солаков.
Г-н Солаков, моля ви да оттеглите тази докладна да проведем
разговори съветниците с лекарите да чуем тяхното мнение. Един месец по
рано или по късно за стартиране на процедурата не е фатално. Не говоря за
незаконосъобразно всичко си е законосъобразно. Тука говорим от морална
точка, защо има протест срещу стартиране на тази процедура. Нека да
направим една среща да изслушаме всички, ако нямат основание стартираме
процедурата след един месец. Ако имат основание да се съобразим все пак.
Местните власти са точно за това да служат на хората и да се съобразяват с
тяхното мнение по теми касаещи здравето, сигурността и живота на хората.
Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Семчев. Заповядайте, г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости в залата. Аз подкрепям предложението на г - н Семчев и ще ви кажа
защо. Отново ще повторя, че желая и е желателно тази докладна да бъде
разгледана от комисията по здравеопазване по компетентност. Освен това
колеги на мен ми е съвестно как да гласувам днес на този конкурс след като
закона разрешава управителя на болницата да му бъде удължен договора,
защото включително днес какво направихте вие единодушно три години и
днес всеки месец ние гласуваме информация за финансова справка на
болницата разходите за материали и външни услуги. Навсякъде единодушно
сме подкрепяли болницата. Приемахме отчетите на болницата
В работата на общинските съветници се появяваха разни недомлъвки
имаше някакви съмнения, но не беше моя работа да ги изчиствам. Появи се
одитор на болницата. В някой от съветниците се появиха съмнения, че този
одитор е все един и същ, тук ние го избрахме. После бяхме запознати с
одита.

Не

мога

да

разбера

след

като

г-жа

Грозданова

е

временно

изпълняващ длъжността с решение от преди два месеца, а имаме общински
предприятия, който се изпълняват временно изпълняващи длъжността вече
две години. Искам да попитам: Кое накара толкова спешно да се обявява
конкурс за болницата? Според мен трябва да си направим обсъждане, да се
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включат повече хора и да се изкажат повече мнения, защото много често
взимаме решения и на работни срещи, който не са в нашите компетенции
само и само да не обидим някой. Дайте да се отнесем сериозно не съм
против конкурса, но както аз се явявах на конкурса за ЦОП и поканиха
хора, който управляват половината социални услуги в България и не мога да
си позволя да застана на избор какъвто е избора за управител на болницата
нещо много сериозно и много отговорно. Дс не говорим за комисията, ако
стигнем до там. Подкрепям г-н Семчев и искам да попитам: Защо и кое
наложи толкова бързо обявяването на конкурс? Не виждам прозрачност не
обявихме конкурс за детския комплекс, и за общинската фирма. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Василева. Заповядайте, г-н Шанов.
Г-н Шанов: - Не разбирам, защо се говори все едно е дошъл краят
на света и драма се получава – катарзис. Според мен трябва да си има
конкурс всеки един от нас сигурно се е явявал на конкурс. Тя си изпълнява
добре работата. Била е добър директор, ще се яви и ще си го спечели и ще
продължава да бъде. Чух г-жа Чаушева, че нямала да се явява на конкурс
нали така. Значи не иска. Това е моето мнение и не разбирам защо става
катарзис. Това какво е наложило конкурс според мен кмета решава като
всяка една фирма. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Шанов. Реплика, г-жо Василева.
Заповядайте.
Г-жа Василева: - Г-н Шанов да ви попитам преди една година и
половина е изтекъл договора. Защо сега се обявява конкурс?
Г-н Шанов: -Това е мое мнение.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-н Семчев.
Г-н Семчев: - Искам да ви помоля никой да не измества акцента на
темата. Темата не е г-жа Грозданова и нейните способности и качества
професионални и лични. Темата е дали да стартираме процедура или не?
Тези подписи на лекарите и помощен персонал ни казват да отложим
процедурата, за да чуем тяхното мнение и да вземем реалното решение. Не е
нужно

да

коментираме

управителя

и

пак

бих

повторил

с

оглед

предното

предложение г-н Солаков да оттеглите ДЗ за следваща сесия, за да имаме реалната
възможност исканията основателни ли са или не. Не говоря за законосъобразност, а
за целесъобразност и моралност.
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Г-н Чаушев: Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости. Щях да отбележа точно това, което каза г-н Семчев да не изместваме
центъра, ако искахте да уважите изпълнителният директор на болницата, щяхте да
проведете разговор преди да внесете докладната по повод това дали тя смята да се
яви или не. Тя щеше да каже на представителите, който внасят докладната мотивите
и причините и нямаше ние да се питаме, кое е истина и кое не. По повод
предложението на г-н Семчев смятам, че беше редно да се разговаря, да се проведе
среща и недоумението ми е същото като на г-жа Василева. Мандата на г-жа
Грозданова изтече още в началото на мандата ни или може би някъде година след
това. По принцип човек се съмнява в качествата на някой, който не познава в
началото. В началото, когато поехте ръководството на община Девин вие не
познавахте този човек, не познавахте качествата му, не познавахте самия човек. За
три години време мисля, че този човек доказа колко много милее за нашата
болница. С тези декларации какво ни казва персонала на първо място, че и до сега
ето докторите са тук и искам да дадем думата поне на един от тях. Ние до сега
откакто съществува нашата болница ние такъв управител не сме имали и това нещо
се доказва с факти, а не с моите думи и не защото, аз го казвам. Казват го хора,
който са се подписали тука. Дебата трябва да се развие не около качествата, а
около това, защо година и половина се чакаше. Бих казала защо не се предложи в
началото на годината знаете ли какви усилия коства на един управител да подготви
документацията, която е свързана с подписването на нов рамков договор. Договора
вече е подписан и това означава, че който и да поеме нещата от тук нататък, той ги
поема наготово. Ако трябваше да избираме нов изпълнителен директор т.е. да дадем
възможност на други хора да се явят на конкурс, защото това както казват колегите
това е една отворена процедура могат да се появят 5 - 6 дай боже повече кандидати
да имаме възможност да избираме не от един или двама, а от повече. Той можеше да
си има други виждания за нещата, можеше да иска да си прави други отделения да
си намери други специалисти. Срокът вече за следващата година, по която ще
работи болницата, по кой клинични пътеки, с колко отделения, с колко специалисти
вече приключи. Договорът за следващата година е подписан. Най - малкото беше
некоректно към новият човек или другия човек, който може да се даде шанс какво
може да направи за нашето лечебно заведение, най малкото трябваше да се случи в
началото на календарната година. За да има възможност този изпълнителен
директор да си направи така, защото следващата бюджетна година за болницата той
да реализира своите виждания за лечебното заведение. Това вече свърши. Договора
е подписан, което означава, че ние вече обричаме следващата година т.е. не можем
да правим никакви, знаете колко е трудно. Даже миналата година се опитахме да
включим нови отделения бяхме изпуснали срокове и в крайна сметка не можахме да
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реализираме цяла година работата на две нови отделения. Сега вече ги има,
разрешени са така, че това са фактите. Подкрепям предложението на г-н Семчев
още веднъж да се обмисли внимателно в каква посока ще се върви и това е най добре да стане както предложи г-н Семчев след разговор с лекарите и с персонала
на болницата. Не на последно място искам да отбележа по време на почивката с
г-жа Тодорова понеже казва, че тук има хора, който са принудени да се подпишат и
не са си получавали някакви възнаграждения разтревожена съм като главна сестра
от тези твърдения лично, ще подам сигнал до прокуратурата нека да се проверят
нещата. Държа да се проверят и истината трябва да се знае. Прозрачност и истина,
аз съм за това. Благодаря. И ако приемете моето предложение да изслушаме поне
един от лекарите. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Чаушева. Заповядайте, г-н Шанов.
Г-н Шанов: - Уважаеми колеги и гости, вие самата казахте да не
акцентираме върху името на г-жа Грозданова, но вие през цялото време
разговора или мнението ви беше върху нея. Не разбирам, защо го правим
катарзис,

професионалист

е

човека,

лекарите

я

харесват

–

Защо

се

получава катарзис? Аз не мога да го разбера това нещо. През цялото време
говорите за г - жа Грозданова, аз поне имам такова усещане.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Г-н Шанов – Вие сте общински съветник избран да
работите както и всички ние в името на жителите на община Девин. На
всички не само на Гьоврен от където сте представител. Колко пъти като
общински съветник влязохте в болницата въпреки многократните покани на
управителя

и

не

само

на

управителя.

Всеки

един

има

право

даже

е

задължен, когато има съмнения,проблеми, въпроси както в случая имате
въпроси. Колко пъти отидохте до болницата, за да ги зададете и да ги
поставите.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-н Шанов.
Г-н Шанов: - Пожелавал съм си на господ да не ходя по болниците.
А това което ме интересува го научавам. Точно вие ме бяхте обвинили. А
това, което ме интересува го научавам от колегите, тъй като не съм
компетентен в вашата област вие го бяхте казали преди година и четири
месеца. Както и вие не можете да се месите на това, което аз мога да го
разбера. Благодаря.
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Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Шанов. Заповядайте, г-н Солаков.
Г-н Солаков: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми общински съветници,
гости във връзка с дискусията, която се движи, аз не мога да разбера, защо се
остава с някакво впечатление, че обявяването на конкурс по някакъв начин
застрашава функционирането на болницата работещите в нея хипотетична смяна на
изпълнителния директор.
1. Уважавам изключително много абсолютно всички работещи в лекари,
медицински персонал, обслужващ персонал всички, който са ангажирани с това
лечебно заведение и то ясно личи по нашите действия. Знаете вървят досъдебни
производства търсят се едни пари да ги връщаме, където са правени ремонтите. Ние
сме в постоянни разговори да ги опростят тези пари да не ги връщаме, защото
всичко накрая ще го плати лечебното заведение. Общината ги е дал на заем,
лечебното заведение неможе да ги върне. Общината ще трябва да започне да
удържа всеки месец вноските, а не да ги връща обратно. Даже в нарушение ги
връщаме в момента само да можем да помагаме. Защо толкова спешно сме обявили
конкурс? Защото една година е минала и като е минала една да минат още пет и да
стоим ей така. Уважаваме декларацията на лекарите това е една тяхна оценка за
работата на изпълнителния директор, че тя е положителна и се върши адекватно.
Същевременно не може да четем законите и наредбите. Не пускаме конкурси и
назначаваме по fecebook четем за калинки, бръмбари какви ли не животни, който
сме ги назначили без конкурс. Пускаме конкурс един кандидат се явил бил фалшив,
пускаме втори защо пускаме конкурс, а не назначим директно човека. Сега ще
пуснем и трети и четвърти и кой знае още какви хипотези ще излязат. Ние сме
тръгнали посока конкурси за всички длъжности. Мина един, този е втори.
Следващата седмица ще входираме докладна за трети, след това за четвърти. Имаме
си някаква административна възможност да работим, пълна е с проблеми. Всичко
става по етапно и не можем на веднъж всичко да решим да асфалтираме и кучета и
конкурси и културни календари и всичко да грейне в два месеца. Така, че не виждам
някой да е застрашен от нещо с обявяването на този конкурс незнам защо. Уважавам
вашите професионални качества г-жо Чаушева, но вие като говорител на болницата
ли сте избрана не мога да разбера взимате отношение по всичките теми. Да
разбирам работите там познавате хората работили сте за нейното отваряне по един
или друг начин. Тук присъстващите всеки се е занимавал с темата когато е било
необходимо, но малко политическото говорене да го намалим и да си гледаме
законите и наредбите и да си караме по тях. Благодаря и няма да оттегля ДЗ.
Г-н Чаушев: - Благодаря, Г-н Солаков. Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Г-н Солаков
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1. Съм представител на община Девин т.е. на тези, който са ме
избрали да бъда общински съветник.
2. Разбирам съдбата ми е такава, че съм се посветила точно на тези
две професии педагог и медицинска сестра от това разбирам и по това наймного мога да вземам отношение. Друг е факта, че наистина работя там и
много по добре от вас познавам всички проблеми, няма да се връщам, назад
във времето, защото някой ваши колеги пак ще ме упрекнат в политическо
говорено. Като искате да покажете вие да речем, че аз имам политическо
говорене да се съгласявам с вас макар, че не е така, но приемам това ваше
твърдение като казваме, че болницата е над партийна питам аз: Защо
председателя на комисията първо не е компетентно лице и забележете че
най остро се реагира от лекарите именно по отношение на председателя на
комисията, която ще води този избор. Нали знаете каква длъжност заема
госпожата в Герб, няма нужда, аз да ви казвам защото вие сте там. Искам да
ви попитам запознат ли сте с чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебното заведение
понеже говорим тука за конкурси, кой обявил пък, кой не е обявил пък
калинки, пък малинки, ако не сте го чели аз ще ви кажа. Чл. 63, ал. 4 ни
даваше възможност да удължим срока за управление за три години. Факта,
че не е направено означава, че многоточие. Както искате така си го
тълкувайте за да не се превръщам в говорител на болницата. Пак предлагам
да

дадем

думата

а

един

от

лекарите,

ако

искате

предложете

ми

предложението на гласуване.
Г-н Чаушев: - Ще имат и лекарите тази възможност да приключи
дискусията. Заповядайте, г-н Солаков.
Г-н Солаков: - Уважаема г-жо Чаушева, за посочения от вас член
съм наясно с него, ако ви навява мисълта, че ние сме тръгнали в посока
друга, а на други хора им навява мисълта, че ние сме влезли в други
договорки и без конкурс ги назначаваме. Така, че всеки си има негово
мнение и затова как да се четат нещата.
Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Само ще добавя, че г-жа Василева го каза много
точно и ясно. Изброи предприятията, в който години вече се работи без
конкурс.
Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте, г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости, скъпи лекари, аз наистина съм човек, който така да се каже
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пострадала и тук благодаря на доц. Клечкова, която спаси майка ми и
затова искам да ви кажа, че не знам защо се продължава с тази сага да се
наслагва. Имам чувството, че пак се започва, че Герб едва ли не иска да
затвори болницата и по този начин ние сме срещу здравеопазването. Нищо
подобно. Дали г-н Шанов не посещава болницата, но аз по един или по друг
начин съм се срещала с ръководството на болницата с лекарският съюз на
болницата,

с

колектива.

Коментирали

сме

водили

сме

разговори

приветствам, че колектив в едно търговско дружество застава зад своя
изпълнителен директор, което означава екипна работа. Много е важно, аз
също съм била изпълнителен директор знам какво значи да работиш с екип,
както и в общината се работи с екип. Тук колектива е записал много ясно,
защо иска да не се преминава към конкурс. Мисля, че е ясно всички
прочетохме

декларацията

уважаваме

мнението

на

лекарите,

уважаваме

мнението на персонала, но все пак наистина, аз не виждам какъв проблем
има да бъде насрочен конкурс и се учудвам, защо г-жа Грозданова не е
поканена днес да дойде и да я чуем и нея. По скоро мисля, че всички тези
хора, който са се подписали в тези декларации е хубаво да работят за това
и да убедят г-жа Грозданова да се яви на конкурса, тъй като наистина тя е
започнала, аз съм присъствала на всички срещи. Започнала е така да се
каже и дела и други подобни за оздравяване на болницата. Подписани са
договори. Какъв е проблема един човек, който може да се справи и е
доказал, че се справя с проблемите на болницата да се яви на този конкурс.
Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Устов.
Г-н Устов: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, Уважаеми
колеги общински съветници и гости, аз до снощи бях с ясното съзнание, че ще
гласувам за този конкурс. Нормално е след като закона за здравните заведения
позволява такова нещо нека да има конкурс, обаче не бях запознат с подробностите,
който днес на тази сесия се чуха. Не бях конкретно запознат с декларациите от
колективите

и специалистите от болничното заведение. Викам си сега тези хора

работят заедно с г-жа Грозданова дълги години. Тя е направила много за болницата
наистина както тука се спомена, че никой друг до този момент не е постигнал
толкова, колкото г-жа Грозданова. Виждам, че и представителите на болницата са
тук именно в нейна защита и с пожелание да се продължи нейната длъжност да се
изпълнява до три години както позволява закона за здравното заведение по точно
чл. 63, ал. 4. Както и г-н Семчев посочи след тази дилема, в която се намираме в
момента нека да направим, така че да не избързваме с този конкурс, защото все пак,
който и да спечели този конкурс ще работи с този колектив. Може би този колектив
– аз мисля така, ако някой друг спечели този конкурс след като г-жа Грозданова
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няма да участва по ваше мнение незнам не съм разговарял с нея. Какво би се
случило след това? Дали няма да има някакви раздвояване, дали няма да има
някакви стачки , дали няма да има някакви конфротации, което да усложнява още
повече атмосферата в лечебното заведение. Нека да вложим малко разум, да си
поговорим, да се разплете, да се разузнае, да се поговори с тия хора, който са тука
тези, който са се подписали няма нищо лошо в това.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Устов. Заповядайте, г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова: - Реплика, г-н председател. Защо уважаеми г-н
Устов, ние гадаем в един момент вие да нямате информация, че наистина ще
има някои, който да се явява на този конкурс и едва ли не че този някой
предполагаемия ще спечели и ще трябва да се наложи да работи в тази
среда, в която вие обяснихте. Искам да ви попитам: Вие като директор на
училището явявахте ли се за вашето место на конкурс? Благодаря.
Г-н Устов: - Да.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Тодорова. Заповядайте, г-н Семчев.
Г-н Семчев: - Последно към ДЗ. Пак ще се обърна към г-н Солаков
както преди на подобни докладни е проявявал разум и далновидност да
оттегли докладната и пак ще ви помоля г-н Солаков. От една страна 13
съветника трябва да вземат решение, да стартираме днес процедурата, а от
друга страна имаме 48 лекари и помощен персонал, който искат да ни кажат
нещо. Забравяме г-жа Грозданова тука има подписи, който алармират и
искат да кажат нещо. Моля Ви оттеглете ДЗ и пак казвам поздравявам ви за
мъдрото решение

да

спазвате

законите

и

да вървим

напред

пускайки

процедура. Дори малко закъсняхме, но един месец не е фатален. Щом с
подписка искат да ни кажат нещо на вас и на нас нека да направим една
среща, да чуем кой какво иска и всички са в защита на г-жа Грозданова.
Трябва да се замислим, защото съм сигурен не познавам целия персонал, но
половината от лекарите са тук по покана на г-жа Грозданова. Теоретично,
ако тя не спечели, а спечели някой дай боже някой по кадърен от нея тези
лекари могат да си тръгнат. Не че няма да се намерят други лекари, но това
сътресение ще доведе до влошаване качеството на услугите. Пак казвам
един месец не е фатален. Затова моля да оттеглите докладната записка.
Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Семчев. Заповядайте, г-жо Чаушева.
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Г-жа Чаушева: - Надявам се и аз г-н заместник кмета да прояви
разум и след като се проведат разговорите както каза и г-жа Василева.
Надявам се всеки един от нас е готов и на извънредна сесия дори и да не
чакаме редовна такава. Каквото и решение да се вземе да се върви напред и
ако в крайна сметка не се оттегли докладната обръщам се към колегите те
да проявят разум при гласуването. Още веднъж настоявам да дадем думата
на някой от лекарите, защото тук се говори за съмнения за въпроси
свързани и с декларациите и със ситуацията, която изпадаме. Още веднъж
ви моля да дадете думата на някой от лекарите. Благодаря.
Г-н

Чаушев:

-

Благодаря,

г-жо

Чаушева.

Изобщо

не

съм

си

представял да не дам думата на лекарите след като има представители на
лекарското

съсловие.

Така,

че

ако

колегите

нямат

други

изказвания

уважаеми представители на лекарският колектив на „МБАЛ-ДЕВИН”, ако
някой

от

вас

иска

да

вземе

думата

по

така

дебатиращия

въпрос.

Заповядайте, г-н Яръмов.
Г-н

Яръмов:

-

Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,

Уважаеми общински светници, вземам думата в подкрепа на нашата декларация, тъй
като всички знаем колко трудно беше да се възстанови дейността на затворената
временно болница.. Минаха години откакто беше възстановена дейността на
болницата. За тези години се събра този екип от специалисти, който е в момента. В
момента болницата разполага с всички основни дейности, захващайки от детско,
вътрешно и хирургично отделение, който са на много високо ниво на компетентност.
Всичко това работи за здравето на общината. Основно, което искам да кажа от името
на лекари и служители съгласно подписаните декларации, моля общинският съвет да
помисли за продължаване на още един мандат дейността на управителката ни. Защо
касае провеждането на конкурса съгласно наредбата вие трябва да знаете че трябва
да присъства задължително юрист, да има представител на РЗИ и Здравна каса, а
председателя на комисията трябва да бъде специалист по здравен мениджмънт –
лекар с голям организаторски опит. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Яръмов. Заповядайте, г-жо Клечкова.
Г-жа Клечкова: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
Уважаеми съветници определено мога да твърдя, че за четири години „МБАЛ –
ДЕВИН” израстна като една престижна и предпочитана от много хора болница, което
определено заслугите имат санитари, сестри, лекари, но всички те успешно
ръководени от г-жа Грозданова. Апелирам да се удължи времето на г-жа Грозданова
като управител съгласно чл. 63, ал. 4 от Наредба №9. Благодаря.
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Г-н Чаушев: - Благодаря, доц. Клечкова.
Други колеги. Заповядайте, г-н Шанов.
Г-н Шанов: - Предлагам прекратяване на разискванията.
Г-н

Чаушев:

-

Колеги

имам

предложение

за

прекратяване

на

разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 76

На основание чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от Търговския
закон, чл. 62, ал. 3 и чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, във връзка с
Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за
възлагане управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения,
чл. 39, ал. 4 от Наредбата за реда за упражняване на правата на собственик на
Община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, приета от
Общински съвет – Девин,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

I.

Обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна

болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин, който да се проведе на
три етапа:
-

проверка на съответствието на представените документи с предварително
обявените

изисквания

към

кандидатите

и

необходимите

документи,

мястото и срока, в който да бъдат подадени;
-

представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на
лечебното заведение за тригодишен период;

-

събеседване с кандидатите.

II. Приема следните условия за провеждане на конкурса:
1.

Изисквания към кандидатите:

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по
медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт
или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и
управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или
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преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за
висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по
дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователноквалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да
имат придобита специалност;
1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер, освен ако са реабилитирани.
2.

Необходими документи:

-

Заявление за участие.

-

Автобиография.

-

Копия

от

документи

квалификация,

в

за

завършено

съответствие

с

образование

обявените

и

придобита

изисквания,

заверени

собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналите се предоставят на
конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса.
-

Копие

от

документ

за

удостоверяване

на

трудовия

стаж,

заверен

собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналът се предоставят на
конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса.
-

Програма

за

развитието

и

дейността

на

лечебното

заведение

за

тригодишен период.
3.

Срок и място за представяне на документите:

3.1. За участие в конкурса се подава Заявление в свободна форма, подписано
от кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на
конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва:
•

Плик

№

1,

съдържащ

необходимите

документи,

удостоверяващи

съответствието на кандидата с изискванията за участие.
•

Плик № 2, съдържащ разработената от кандидата Програма за развитието
и дейността на лечебното заведение за тригодишен период.

Плик № 1 и Плик 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са
написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса, а заявленията се
завеждат в деловодната система на община Девин като се изготвя специален
регистър по реда на тяхното постъпване.
За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват
името на подателя, датата и часът на приемането му, както и входящият номер.
3.2. Всички горе упоменати документи се подават в срок до 17.00 ч. на
17.07.2018 г., в деловодството във фронт-офиса на Общинска администрация –
Девин, с адрес: п.к. 4800, гр. Девин, община Девин, ул. „Дружба” № 1. Не важат
пощенски клейма.
4.

Теми, предмет на събеседването:
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Основни приоритети и задачи за развитие на „МБАЛ – Девин” ЕАД,

-

гр. Девин, в съответствие с националната здравна политика.
Повишаване на качеството на медицинското обслужване и утвърждаване

-

на добър имидж на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин.
Стратегия за привличане и задържане на специалисти в общинската

болница.

Конкретни

-

мерки

за

оптимизация

на

разходите и

увеличаване

на

приходите на болницата.
Ключови решения за привличане на финансиране за подобряване на

-

материалната база.
Нормативна уредба, свързана с дейността на лечебното заведение и

-

изпълнителния директор.
5.

Дата, час и място на провеждане на конкурса:

Конкурсът да се проведе на 20.07.2018 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на
Общински съвет – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3, при спазване на
условията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на
конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за
лечебните заведения. При недостиг на време за приключване на конкурса същия
работен ден, конкурсната комисия може да вземе решение провеждането му да
продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати.
6.

Публикуване на информация относно провеждането на конкурса:

Настоящото решение да се публикува във вестник „Марица” – Пловдив, както
и на интернет страницата на Община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”,
най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие.
В петдневен срок от утвърждаването на класирането от общинския съвет,
конкурсната комисия обявява класирането на интернет страницата на община
Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, и уведомява участниците за това.
III. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на
„МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин /Приложение № 1/, който се предоставя на
кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията относно структурата,
бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ – Девин” ЕАД,
гр. Девин, предоставена от лечебното заведение, в срок: от публикуването на
настоящото решение до крайния срок за подаване на заявления за участие в
конкурса.
IV. Възлага на кмета на община Девин да предприеме необходимите правни и
фактически действия по изпълнение на настоящото решение.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова – „ПРОТИВ”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „НЕ ГЛАСУВА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева – „ПРОТИВ”
Невен Емилов Устов – „ПРОТИВ”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ПРОТИВ”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
10 - ЗА, 5 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ. КВОРУМ –
17. Приема се.
Пристъпваме към 19 точка от дневния ред
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 18.05.2018 г. относно:
Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане
управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр.
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Благодаря, г-н Солаков. За становище на комисии по
„БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата.
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Г-жа Тодорова: - Уважаеми г-н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО - 85 от
18.05.2018 г
Г-н Чаушев : - Имате думата за разисквания и мнения по ДЗ.
Г-н Шанов: - Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева :

-

Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н заместник

кмет, колеги и гости не уважихте исканията на лекарите и останалия персонал,
надявам се поне да уважите искането им за достойна комисия. Тъй като в момента
единственото предложение, което мога да направя е това на г-жа Василева да бъде
председател на комисията като човек, който има нужната компетентност до толкова
до колкото е представител на общинският съвет в общината и има нужният ценз и
образование

и

на

медицински

работник

и

документ

и

опит

в

сферата

на

управлението. Има документ за здравен мениджмънт. Едно от предложенията на
лекарите е това председателя да бъде компетентен. Моето предложение е г-жа
Василева да бъде председател на въпросната комисия. Благодаря.
Г-н Шанов: -Благодаря, г-жо Чаушева. Заповядайте г-жо Тодорова.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г–н Шанов, Уважаеми г-н Солаков, колеги и
гости, аз много благодаря на г-жа Чаушева, че ме изкара некомпетентна като
председател на тази комисия и в своя защита искам да кажа, че е хубаво когато се
говори да се четат документите и много точно и ясно е казано конкурсът по чия
наредба, ще бъде проведен именно Наредба №9, където никъде няма посочено
изискване председателя точно какво трябва да е завършил. С висше образование
съм както всички знаете мисля, че имам абсолютно опита, защото един председател
на конкурс на каквото и да било, трябва да умее да организира провеждането на
конкурса, да следи за прилагането на всички нормативни актове и документи и по
правилното провеждане на конкурса. Както знаете съгласно наредбата има юрист в
комисията, има магистър по медицина, има хора от РЗИ и от РЗОК и не може всички
да имат медицинско образование в тази комисия, защото всички членове на
комисията носят солидарна отговорност за провеждане на конкурса и всички ще си
дават оценките. Аз мисля, че като представител и на колегите общински съветници
знаете, че съм председател на комисията по бюджет и финанси освен това съм и в
комисията по контрол на дружества, който са с общинско участие т.е. представител
съм и на принципала на „МБАЛ – ДЕВИН” и ще помоля и не бих позволила да
злоупотребяват с това, че не съм компетентна. Всеки има право да предлага и ако
бъда избрана обещавам, че всичко ще бъде честно и прозрачно. Благодаря.

59

Протокол № 7 от 30.05.2018 година
Г-н

Чаушев:

-

Благодаря,

г-жо

Тодорова.

Заповядайте,

г-жо

Чаушева.
Г-жо Чаушева: - Г-жо Тодорова, ако някъде може да ми посочите и
цитирате къде съм казала, че не сте компетентна с удоволствие, ще го
прочета.

Сега

обаче,

ще

кажа,

че

не

сте

компетентна

в

сферата

на

здравеопазването. Твърдя го пред всички и ще се запише в протокола. Не
сте компетентна в сферата на здравеопазването, което е основно искане на
лекарите. Там да бъде човек, който да е компетентен и даже да е над това,
което

ще

бъдат

кандидатите.

Нека

да

се

запише.

Голяма

реклама

си

направихте да няма лошо, човек да има добра самооценка за себе си нека
членовете на общинският съвет да преценят. Аз правя предложение и имам
право да направя предложение,нека да преценят, вие ли сте по подходяща
за случая или г-жа Василева. Благодаря.
Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте, г-жо Василева.
Г-жа Василева: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости в залата, искам дави кажа, че дори и да ми беше предложено за
комисията като притежавам необходимият административен опит в сферата на
здравеопазването

и

социалните

услуги,

здравен

мениджмънт

и

магистър

по

икономика не бих се съгласила да стана председател на комисията и да застана пред
един от кандидатите, но бих се съгласила да бъда член на комисията, защото може
да бъда полезна. Сега ви моля и моето желание нямам право да гласувам за това
което съм предлагана. След общинското ръководство, а може би и някой мой колеги
не са преценили, че мога да участвам да бъда полезна и не желая да участвам.
Искам да удовлетворите моето желание.
Г-н

Чаушев:

-

Благодаря,

г-жо

Василева.

Заповядайте,

г-жо

Тодорова.
Г-жа Тодорова: - Реплика. Преди малко точно това казахте не
желаете да изпитвате г-жа Грозданова, до тук през цялото време се говори,
че тя не желае да се яви на конкурс.
Г-н Чаушев: -. Благодаря. Може ли да се фокусираме конкретно към
ДЗ. Заповядайте, г-жо Чаушева.
Г-жо Чаушева: - Тъй като г-жа Василева не даде съгласие оттеглям
предложението и няма смисъл да го подлагаме на гласуване и още едно мое
мнение няма да бъде предложение, защото нашите мнения така или иначе
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не се уважават предложение извинявам се. Ако искахте да бъдете прецизни
в цялата процедура и наистина да покажете компетентност, защото не на
празно

сред

обществото

ни

се

носи

славата

на

най-некомпетентният

общински съвет. Това не е мое мнение, това е мнението на гражданите може
да излезете да се поразходите навън, но едва ли някой ще има смелостта да
ви го каже точно на вас, но няма значение ще дойде време да ви го кажат.
Ако трябваше да бъдете прецизни в цялата процедура обикновено хората
процедират

по

следния

начин

има

две

комисии

едната

комисия

по

документи, а другата комисия изпитваща по компетентност. Тази комисия,
която е по документи е различна от другата. Наредбата в случая позволява
да се случи по начина, по който е предложен, но не е противозаконно това е
позволено. Пак казвам, ако трябваше да бъдете прецизни и тогава г-жа
Тодорова,

моите

уважения

към

вас

наистина

щяхте

да

прецените,

да

разгледате документите, да организирате цялата работа, но да изпитвате
лекар кандидат за управител на болницата извинявайте, но това е меко
казано смешно.
Г-н Чаушев: - Благодаря. Заповядайте, г-н Солаков
Г-н

Солаков:-

Уважаеми

г-н

председател,

уважаеми

общински

съветници, гости. Госпожо Чаушева да вземете да свалите тенекиените
очила, че май не виждате добре какво се случва. Да обиждате целия
общински съвет, че не е компетентен, да не видите днес, че имаме одобрен
шест милиона път 12 км. до Лесичево. Четири улици, където хората 20
години газят в кал ще бъдат асфалтирани цял квартал за половин милион,
че купуваме нова катафалка. За 12 хиляди проектираме проекти, който
струват 50 хиляди лева. Не ви ли е срам да ги говорите тези работи.
Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жо Чаушева: - Реплика. Г-н Солаков казах, че това не е мое
мнение, а мнението на обществеността. Това обаче, ще го разберете до
година.
Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на
разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ - 16
Колеги, чета следния проект за Решение:
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РЕШЕНИЕ № 77

На основание чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т. 4 от Търговския
закон, чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9
от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане
управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения във връзка
с Решение № 76. от 30.05.2018 г. на Общински съвет – Девин,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс за

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин”
ЕАД, гр. Девин, в състав:
Председател: Венета Стамова Тодорова – общински съветник
Секретар:

Надежда

Асенова

Ризова

–

началник

на

отдел

„Правно

обслужване” в Общинска администрация – Девин, юрист
Членове:
•

д-р Нина Викторовна Берберова, магистър по медицина

•

Представител на РЗИ – Смолян.

•

Представител на РЗОК – Смолян.

2.

Определя

възнаграждения

за

членовете

на

комисията,

както

следва:
•

За председателя – 100.00 лв.

•

За членовете, извън обхвата на чл. 5, ал. 2 от Наредба № 9/2000 г. –
80.00 лв.

3.

Комисията по т. 1 провежда конкурса съгласно условията и реда,

определени с Решение № 76 от 30.05.2018г. на Общински съвет – Девин, и в
съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по
закона за лечебните заведения.
4.

В сроковете по Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. на МЗ конкурсната

комисия изготвя съответните протоколи за работата си и представя на Общински
съвет – Девин за одобрение извършеното, съгласно чл. 10 от Наредба № 9 от 26 юни
2000 г. на МЗ, класиране на кандидатите.
5.

Съгласно чл. 11, ал. 2 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения
по закона за лечебните заведения предложеното от комисията класиране се
утвърждава на първото заседание на Общински съвет - Девин, след провеждането на
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конкурса, но не по-късно от двумесечен срок от получаване на решението на
комисията.

Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Шанов чете:
Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „НЕ ГЛАСУВАЛА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „НЕ ГЛАСУВА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА”
Младен Златков Корчев – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева – „ПРОТИВ”
Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ПРОТИВ”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
9 - ЗА, 4 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ., 2 – НЕ ГЛАСУВА, КВОРУМ –
16. Приема се.
Г-н Шанов:

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред
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20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 86 от 23.05.2018 г. относно: Поправка
на допусната явна фактическа грешка в Решение №45 от 29.03.2018 г. по Протокол
№4.
Докладва: Руси Чаушев
Председател на ОбС – Девин
Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Шанов : - Благодаря, г-н Чаушев. За становище на комисии по
„БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата.
Г-жа Тодорова: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков,
колеги и гости ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО - 86 от
23.05.2018 г.
Г-н Шанов : - Имате думата за мнения, разисквания и предложения,
по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля
да гласува:
12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 78
На основание чл. 62, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от
ЗМСМА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. В т.5 от Решение № 45 от 29.03.2018 г. името на Нина Викторовна
Белберова да се чете Нина Викторовна Берберова.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Чаушев чете:
Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
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Галя Иванова Белберова – „ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ЗА”
Дияна Асенова Чаушева – „НЕ ГЛАСУВА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА”
Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Невен Емилов Устов – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ, 1 – НЕ ГЛАСУВА, КВОРУМ – 15.
Приема се.
Г-н Чаушев:
Пристъпваме към 21 точка от дневния ред
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 87 от 23.05.2018 г. относно: Заплащане
на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител на град Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев : - Тази ДЗ беше внесена след заседанието на ПК „ЗСПЕ”.
Г-н Митев сте провели заседание на комисиите макар и не присъствено.
Заповядайте.
Г-н Митев: - Уважаеми г–н председател, Уважаеми г-н Солаков, колеги и
гости ПК „ЗСПЕ” дава положително становище по ДЗО - 87 от 23.05.2018 г.
Г-н Чаушев : - Имате думата за изказвания, мнения и становища по
ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да
гласува:
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12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 79
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от Правилника за
отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 350.00 лв. /триста и
петдесет лева/ на Льони Феодосиев Лазарев за транспортиране на тялото на
починалия Мерджан Северинов Банкатев от Република Гърция до гр. Девин.
2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Девин – дейност
122, параграф 42 – 14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”.
Г-н Чаушев: - Колеги, който е съгласен с така предложения проект за
решение, моля да гласува:
13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се.
Пристъпваме към 22 точка от дневния ред
22 . Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Г-н Чаушев: - В момента няма предварително записани от граждани. Вие
ако имате нещо допълнително. Други колеги.
Ако няма, закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря Ви за
участието.

РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:
Славка Чавдарова
/Дата:
Младши експерт К ОбС- Девин

/
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