ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
ПРОТОКОЛ
№ 13 от 15.12.2021 година
От извънредно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на
15.12.2021 година /СРЯДА/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин.
На заседанието присъстват:
От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15,
съгласно подписан присъствен лист.
От Общинска администрация:
Здравко Иванов – Кмет на Община Девин
Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –
председател на Общински съвет – Девин.
Г-жа Василева: – Уважаеми колеги - общински съветници, Уважаеми г-н
Иванов, гости в залата, часът е 17:30 добър ден и добре дошли на днешното
извънредно заседание на общински съвет - Девин. На настоящето заседание има
наличие на кворум от 17, присъстват 15 общински съветници, отсъстват двама, като
единия от тях по уважителни причини, а другия ще се присъедини по-късно. Откривам
днешното заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от
ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА.
Колеги, с няколко думи да ви информирам , кое провокира свикването на
извънредното заседание.
Свидетели сте на продължителния и обилния валеж на 11 - 12.12.2021 г. на
територията на общината и последствията от него.
Във връзка с възникналата ситуация кметът на общината издаде заповед №
РД – 09 – 696 от 12.12.2021 г. с която обяви частично бедствено положение на
територията на община Девин в района на гр. Девин, от с. Тешъл до с. Триград и по
поречието на река Триградска. Частичното бедствие е обявено от 06.00ч. на
12.12.2021 г. до отпадане на причините довели до бедственото положение.
Заедно с тази Заповед беше издадена и Заповед № РД-09-698 от 12.12.2021
г., относно сформиране на комисия, която да извърши посещения на място, в
домовете на засегнатите от проливните дъждове жители на община Девин и да
представи доклад до 12.00 ч. на 13.12.2021 г.

Протокол № 13 от 15.12.2021 г.

В резултат на докладът на председателя на комисията г-жа Дияна Чаушева, в
която е и член г-жа Росица Чолакова – председател на ПК „ЗСПЕ” и констатациите в
него, свиквам извънредното заседане.
Всички сте запознати с

доклада, но все пак в резюме информация за

пострадалите:
Пострадали 7/седем/ домакинства, като:
- две от тях са с нанесени сериозни щети
- едно с по – малко щети
- едно пострадало сериозно, но имота е

наследствен и не се явява, като

основен за наследниците.
- три имота, които са засегнати извънжилищната площ, става въпрос за
градински терен.
Трите семейства – две от тях с най-много щети и едно с по – малко за, които
вече споделих, имат нужда от продукти и уреди от първа необходимост. Необходимо е
да бъдат подпомогнати.
Колеги, през м. февруари2021 г. при приемането на бюджет 2021 г. да
напомня, какво сме гласували за помощи:
Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 18 000 лв. в т.ч.
- 10000 лв. за еднократни помощи за общински съвет.
- 3000 лв. за семейства и двойки с репродуктивни проблеми
- 5000 лв. за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със
заповед на кмета, в размер до 200 лв.
Сега за да бъдат подпомогнати домакинствата е необходимо да се осигурят
средства, тъй като остатъка от еднократните помощи от общински съвет е 2050 лв.
Предложението е актуализация на бюджета, като 3000 лв. определени за
инвитро процедури и неизползвани да бъдат прехвърляни към еднократни помощи от
общински съвет.
Информацията

която ви предоставих е към вчера, когато готвихме

извънредно заседание. В извънредна ситуация сме, днес преди малко получих
допълнение към доклада за още едно домакинство в с. Триград най – сериозно
пострадало. Къщата е наследствена, но щетите са най- големи от всички посетени
жилища и лицето, чийто е собствеността е вдовица. Разполагате с допълнението от
доклада.
Така, че в хода на разглеждане на ДЗ ще направя предложение, за да могат
да бъдат подпомогнати всички пострадали с жилищните имоти.
Пред

вас

е

раздаден

дневния

ред.

Всички

сте

запознати

с

него

предварително.
Г-жа Василева: - Зачита проекта за Дневен ред на днешното извънредно
заседание на Общински съвет.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207 от 14.12.2021 г. относно:
Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година.
Докладва: Кмет на Община Девин
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210 от 14.12.2021 г. относно: Отпускане
на еднократна финансова помощ във връзка с бедственото положение на територията
на Община Девин.
Докладва: Председателя на общински съвет
Г-жа Василева: – Колеги, който е съгласен с така предложения проект за
ДР, моля да гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 15. Приема се.

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207 от 14.12.2021 г. относно:
Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: – С няколко думи преди да зачета ДЗ, действително преди
около час се събрахме в Триград, ситуацията на тер иторията на общината е
следната: Основно като засегнати населени места са с. Триград и кв. Настан.
Има

доста

поражения

в

инфраструктурата

липсва

пътя,

с

който

се

осъществява връзка със с.Триград. Сериозно пострадали са семейства в с.
Триград и кв. Настан. Предложението за актуализация на бюджета го правим
с идеята да бъдем съпричастни към тях, макар и символично с тези суми ,
които евентуално ще приемете да ги подпомогнем. Те няма да възстановят
всичките щети, но хората да усетят подкрепата на общината.
Зачита ДЗ, моля, за разглеждане и гласуване.
Към

заседанието

се

присъедини

г-н

Ясен

Низамов

–

общински

съветник.
Г-жа Василева: – Благодаря г-н Иванов. Колеги, преди да ви дам думата разчетите
са правени за тези две семейства. Във връзка с допълнителната информация за
пострадали и осигуряване на средства правя предложение, за промяна в проекта за
решение в т. 4.2.1 за еднократна финансова помощ – 13 500 лв. и в т. 4.2.3. за
еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед на кмета, в
размер до 200 лева – 4 500 лв.
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Други колеги? Виждам, че няма и затова предлагам, процедура за
прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, зачитам предложението което направих:
Точка 4.2.1 за еднократна финансова помощ – 13 500 лв. и в т. 4.2.3. за
еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед на кмета, в
размер до 200 лева – 4 500 лв.
Колеги, който е съгласен с така направеното предложение , моля да гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ

Колеги, чета проекта за Решение:
РЕШЕНИЕ № 188
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от
Закона за публични финанси, във връзка с 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Актуализира бюджета на община Девин за 2021 година, приет с Решение №
39 от 09.03.2021 г. на Общински съвет - Девин, както следва:
Точка 4.2 се изменя така:
Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет – 18 000 лв. в
т.ч.
4.2.1 за еднократна финансова помощ – 13 500 лв.
4.2.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми –
0 лв.
4.2.3. за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед
на кмета, в размер до 200 лева – 4 500 лв.
2.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.

1, предложение 1 от АПК.

Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-жа Чолакова чете:
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА”
Андрей Рашков Кехайов - „ЗА”
Божидар Юриев Корчев – „ЗА”
Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Веско Веселинов Банкатев - „ЗА”
Георги Гетов Гетов – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ЗА”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Николай Петров Люнчев – „ЗА”
Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА”
Росица Красимирова Чолакова – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ЗА”
Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА”
Ясен Северинов Низамов – „ЗА”
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.

Г-жа Чолакова:
Пристъпваме към 2 точка от дневния ред
Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210 от 14.12.2021 г. относно: Отпускане на
еднократна финансова помощ във връзка с бедственото положение на територията на
Община Девин.
Докладва: Председателя на общински съвет
Г-жа Василева: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за
разглеждане и гласуване.
Колеги, искам да направя едно допълнение към информацията която
сме получили днес в късния следобяд. Става въпрос за домакинството на
5

Протокол № 13 от 15.12.2021 г.

Детелина Хаджийска вдовица най - засегнатия мот от всички, също да бъде
подпомогнато.
Г-жа Чолакова: - Благодаря ви, г-жо Василева. Колеги, ако иска да
някой да вземе отношение да заповяда. Заповадай г-н Иванов.
Г-н Иванов: - За да бъде обективна информацията жилището на
Детелина

Хаджийска се намира до мандрата, не е основно жилище на

Детелина, но действително щетите са огромни. Специално в дворното място
има кубици пръст, а вътре на първото ниво, видно от снимките и това което
констатирала комисията, а и аз лично днес се уверих като бях в Триград има
много кал в жилището. Дори колегата Юри Поюклийски, който отсъства,

по

обясними причини се беше включил да помага да изнасят калта от къщата.
Детелина Хаджийска не присъстваше в момента, малкия й син беше поел
инициатива, той почистваше къщата. Това е което мога да споделя.
Г-жа Чолакова: - Благодаря ви, г-н Иванов. Колеги, имате думата.
Заповядайте г-н Чаушев.
Г-н Чаушев: - Изпреварихте ме малко, във връзка с това допълнение
към доклада, който е направен, защото, аз до колкото познавам района на
Триград и съм си събрал своя информация около ситуацията там, нямал съм
възможност да присъствам, но утре ще ходя в този район и щ е огледам
всичко. Това не е основно жилище на г-жа Детелина Хаджийска. От моите
дългогодишни

наблюдения

този

имот,

не

се

използва,

ползва

се

изключително рядко. Искам първо да вметна само, че не искам да бъда
разбран неправилно, на всеки който е пострадал, би следвало да се помогне,
но има приоритети, които трябва да се спазват. Има Правилник за отпускане
на еднократна финансова помощ в който са залегнали какви критерии, трябва
да се спазват и прилагат при отпускане на такава финансова помощ. Едно от
тях е поразеното жилище да е единственото и да нямат друго такова, защото
така погледнато, сега с това допълнение към този доклад, което ни е
предоставено и основния доклад, и другото което чета като т. 3 от основния
доклад,

те

се

припокриват.

Тука

има

един

жил ищен

имот

на

Надежда

Атанасова и Тодор Атанасов, жилищната сграда не е обитаема наводнени са
помещенията

на

първия

етаж

и

избата.

Нанесени

са

щети

свързани

с

повредени недвижимо имущество – стени, подове, врати, стр. материал,
домакински уреди и обзавеждане. На него не се предлага да му се отпусне
финансова помощ. Така предложеното в последния момент предложение за
отпускане на такава финансова помощ на мен ми се струва, че не е удачно.
Лично мое мнение и ще съветвам и колегите и апелирам това, което е
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предложено

към

ДЗ,

защото

видно

от

доклада

и

снимките,

които

са

приложени, действително тези жилища са най- засегнати. Тези жилища са
обитаеми в Настан и Триград. Според мен така предложена докладната
записка е нормално те да бъдат

предложени, а за това което е допълнение

да се помисли в един следващ етап след Нова Година, ако се налага да се
огледа и подпомогне, но по същия въпрос има и друго жилище, и когато
кажем А, трябва да каем и Б, може да предизвикаме някакъв конфликт в
самото село. Пак казвам, двете жилища не са обитаеми и това което е в
доклада т. 3 и това което ни се предлага като допълнение към този доклад.
Това е моето мнение, че към момента след като не е основно жилище не би
трябвало, да се подпомагат , а хората да са живи и здрави. Така, че не е
толкова наложащо сега да отделяме средства, за сметка на тези които са още
по-наложащи. Разполагаме със сума , която трябва да бъде преразпределена
по някакъв начин. Не може да дадем 2000 лв. на едните , които живеят в
момента в дома и 2000 лв. на дом, който от 10 г. не е обитаван. Малко е
подвеждащ така направения доклад. Това е. Благодаря.
Г-жа Чолакова: – Други колеги. Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Иванов: - Действително по мойте впечатления, най – засегнатия
имот е на Детелина Хаджийска, може да дефиренцирате сумата, която ще
бъде

отпусната.

бюджета,

може

С
да

оглед
се

на

това

разпредели

актуализацията,
за

тези

която

домакинства ,

направихте
които

на

основно

засегнати и с основни жилища да са по- високи помощите, а специално за
това жилище, ако прецените, може да ги подпомогнем с по- малка сума,
големи са щетите на тази къща.
Г-жа Чолакова: – Благодаря г-н Иванов. Заповядайте г-жо Чаушева.
Г-жа Чаушева: - Защо ви предоставяме информация в последния момент. В
момент на огледа в Триград са минавали да оглеждат жилищата, а тази къща е била
заключена,

можело да бъдат направени снимки, но те нямаше да са обективни.

Нямало е как да се влезе, защото е заключено. Едва днес е отворена и се виждат
пораженията. Направен е снимков материал, за да може ние да имаме основание да
ви предложим отпускане на помощ. Вече вие ще си прецените, как да бъде
преразпределена сумата. Просто исках да ви стане ясно, че едва днес сме успели да
снимаме вътре какви са щетите. Благодаря ви.
Г-жа Чолакова: – Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-жо Тодорова.
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Г-жа Тодорова: - Колеги, моето мнение е, че всеки пострадал дори и малко,
трябва да получат някаква помощ, поне от гледна точка на това, че ние ще им
засвидетелстваме внимание, ние не можем да оправим всичко, което е разрушено. За
това е прав г-н Чаушев, че не е включено това семейство, дори и минимално дайте да
го включим да му се отпуснем някаква сума, аз предполагам, че вие сте разглеждали
сумите и имате някакво предложение. Предлагам вие да предложите на какви суми
сте се спрели на отделните пострадали семейства и ние да ги обсъдим, семейство по
семейство, като започнем от тези които са най - малко пострадали, да им отделим
някаква сума символична. Останалата сума ще се преразпредели на по пострадалите
сериозно.
Ясно е , че парите не стигат, трябва да им засвидетелстваме подкрепа, дори и с 500
или 1000 лв. Знаете, че държавата отпуска по 375 лв., така , че ние спокойно можем
да дадем по 500лв. на по-незасегнатите. Благодаря.
Г-жа Чолакова: – Благодаря г-жо Тодорова. Заповядайте г-жо Василева.
Г-жа Василева: – Колеги, имайте впредвид от това, с коетко актуализирахме
бюджета, приехме в предходната докладна разполагаме с 5600 лв. , така, че можем
да го обсъдим.
Г-жа Чолакова: – Благодаря г-жо Василева. Заповядайте г-н Чаушев.
Г-н Чаушев: - Една реплика към г-жа Тодорова. Има предложение за
преразпределение на сумите съответно по 2000лв. за Слави Бочуков и Елза Гогушева
и 500 лв. на Здравко Корчев. Ако вносителя има някакво ново предложение, би
следвало да ги дебатираме. Благодаря.
Г-жа Василева: – Отново ви информирам, разполагаме със сумата от
5600лв., като извод три домакинства

са зле. Още едно домакинство, за което

получихме допълнително информация е наследствен имот и с големи поражения, помалко засегната една къща в Настан и три имота, които са засегнати само дворните
места.
Г-жа Чолакова: – Благодаря г-жо Василева. Заповядайте г-н Шанов.
Г-н Шанов: - Така предложения проект от вносителя по ДЗ, означава, че
само трите засегнати имота ще получат помощи, а останалите в докладната гледам ,
че са пет, те ще получат ли.
Г-жа Чолакова: – Благодаря г-жо Василева.
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Г-жа Василева: – Правя следното предложение, за допълнение в проекта за
решение, като се добави в т.I, както следва:
4. Детелина Хаджийска с адрес: с. Триград, община Девин за възстановяване
на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в размер на 800
лв. ( осемстотин лева).
5. Надежда Атанасова /наследница/ с адрес: с. Триград, община Девин за
възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в
размер на 300 лв. ( триста лева).
и в т. II да се добави и дейност 122 „Общинска администрация”

Г-жа Чолакова: – Благодаря г-жо Василева. Други колеги. Виждам, че
няма и затова предлагам, процедура за прекратяване на разискванията, който
е съгласен моля да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на г -жа Василева,
за допълнение в проекта за решение, като се добави в т.I, както следва:
4. Детелина Хаджийска с адрес: с. Триград, община Девин за възстановяване
на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в размер на 800
лв. ( осемстотин лева).
5. Надежда Атанасова /наследница/ с адрес: с. Триград, община Девин за
възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в
размер на 300 лв. ( триста лева).
и в т. II да се добави и дейност 122 „Общинска администрация”
който е съгласен, моля да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

Колеги, чета проекта за Решение:

РЕШЕНИЕ № 189
На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, т. 4 и
чл. 8, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на
община Девин,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Отпуска еднократна финансова помощ на:
1. Слави Борисов Борисов с адрес: гр. Девин, ул. „Георги Димитров” № 17 за
възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в
размер на 2 000 лв. (словом: две хиляди лева).
2.

Елза

Руменова

Гогушева

с

адрес:

с.

Триград,

община

Девин

за

възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в
размер на 2 000 лв. (словом: две хиляди лева).
3. Стефан Здравков Корчев с адрес: гр. Девин, ул. „Георги Димитров” № 15 за
възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в
размер 500,00 лв. (словом: петстотин лева).
4. Детелина Хаджийска с адрес: с. Триград, община Девин за възстановяване
на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в размер на 800
лв. (словом: осемстотин лева).
5. Надежда Атанасова /наследница/ с адрес: с. Триград, община Девин за
възстановяване на жилището за обитаване след възникнала ситуация - наводнение в
размер на 300 лв. (словом: триста лева).

II. Средствата да бъдат взети от предвидените в дейност 122 „Общинска
администрация” и дейност 123 „Общински съвет” в §42-14 „Обезщетения и помощи по
решение на Общински съвет”.
III. Възлага на Кмета на общината да извърши всички правни действия по
изпълнение на решението.
IV. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.
1, предложение 1 от АПК.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред,
закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря ви за участието и хубава
вечер.
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НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:
Людмила Глухова
Главен специалист
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