
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 10 от 18.08.2016 година 

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

18.08.2016 година /четвъртък/ от 16.30 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: 

Красимир Даскалов – кмет на Община Девин. 

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

на Общински съвет – Девин. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на 

настоящото заседание на основание чл. 65, ал. 3 от Правилника за организацията и 

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

Общинска администрация има наличие на кворум от 17 присъстват 15 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват г-н Велизар Шанов и г-жа Севдалина 

Спахиева - Брезалиева - откривам извънредното заседание свикано на основание 

чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА. 

Г-н Чаушев: – Какво продиктува свикването на тази сесия? Последните 

изменения в Закона за публичните финанси, с които се дава възможност на Общини 

в не добро финансово състояние и отговарящи на определени критерии да 

кандидатстват за финансово оздравяване пред Министерството на финансите. 

Нашата Община отговаря на три от тези критерии. Подготвен е План за 

финансово оздравяване, който беше разгледан на Публично обсъждане на 

11.08.2016 г. /четвъртък/ и в Закона е казано, че в 7 дневен срок след Публичното 

обсъждане ОбС трябва да вземе Решение за приемането или отхвърлянето на Плана 

за финансово оздравяване на Общината. 

Днес е крайният срок, в който ние трябва да вземем такова Решение и за 

това се наложи и свикването на тази извънредна сесия. Останалите три точки по ДР 

също имат срок, а именно до края на месец август, трябва да има взети Решения от 

ОбС относно тях. 
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Съгласно Правилника на извънредно заседание се обсъждат само ДЗ, заради 

които то е свикано. 

Колеги, който е съгласен да прекратим с разискванията по ДР, моля 

да гласува: 

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

Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка №147 от 15.08.2016 г., относно: Приемане на План за 

финансово оздравяване на община Девин за периода 2016 – 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка №146 от 15.08.2016 г., относно: Актуализирана 

бюджетна прогноза на община Девин, за периода 2017 – 2019 г., на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка №144 от 15.08.2016 г., относно: Приемане годишния 

отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2015 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка №145 от 15.08.2016 г., относно: Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на и сметките за средствата от Европейския съюз на община 

Девин към 31.12.2015 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, който е съгласен с така прочетения ДР, моля да 

гласува: 

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

Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка №147 от 15.08.2016 г., относно: Приемане на План за 

финансово оздравяване на община Девин за периода 2016 – 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „БФЕФП”. 
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Половината от Вас, колеги присъстваха на Публичното обсъждане. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги, тъй като отсъствах при обсъждането 

на оздравителния план на Общината искам да направя предложение, ако сметнете 

за необходимо да бъде включено. 

Плана за финансово оздравяване е с 10 точки. В точка 8 са конкретизирани 

задълженията на кмета и на ОбС и съгласно чл. 130а, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси, отговорностите на ОбС са изключително големи относно оздравителния 

план. 

Във връзка с това мисля, че трябва да се създаде процедура за контрол за 

изпълнение на целия план, в която да се конкретизират правилата, както например 

е записано в точка 3.13 „Процедури по принудително изземване на общински 

жилищни и нежилищни  имоти, които се ползват без правно основание”, 3.14 

„Разработване на вътрешни правила за контрол на процедурите по осъществяване  

дейността на отдел „МДТ”” за тези процедури. Да не се конкретизира само за 

определените дейности, а за всички, които са предложени в оздравителния план да 

се направи една процедура във връзка с контрола върху него. В тази процедура със 

Заповед на кмета да бъде включена и комисия, която да следи с контролни функции 

изпълнението и на всяко тримесечие тази комисия да информира ОбС за контрола, 

който се оказва. Дали има пропуски? Как тече изпълнението на тази програма? 

Да се добави нова точка 11 със следния текст „Създаване на процедура и 

комисия за оказване на контрол на Плана за финансово оздравяване”. 

По нататък след разработките и обяснението на дейностите да се обясни 

тази дейност в какво да се състои. 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател, колеги, имах 

възможност да присъствам на Публичното обсъждане за оздравителния план 

и още тогава изразих мнение, че е направен много добре. 

Извинявам се, че малко ще се отклоня от темата, но по – добре да я 

засегна по – рано, отколкото като стане късно. Става въпрос за следното, на 

обсъждането стана ясно, че ще се наложи да се завишат данък „недвижими 

имоти” и това ще засегне най вече блоковете, които в момента се санират. 

Искам да Ви кажа, че до момента мои съграждани се обърнаха към мен за 

съдействие по отношение на качеството и на ефективността, която се 

постига в момента със санирането на блоковете. Никак не ми се иска да 

стане така, че след известно време, когато се наложи те да плащат повече 
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да кажат, че качеството, което са получили не отговаря на завишаване на 

цената. 

Водих разговор с г-н Даскалов по тази тема и тъй като надзора е на 

Общината и единствената възможност да се повлияе върху качеството е 

точно там. За това наистина Ви моля да се обърне внимание върху това 

нещо, защото няма логика, става въпрос за блоковете в кв. „Врътлек”, 

избените етажи, откъдето идва влагата да останат не санирани, а в същото 

време таванските етажи да се санират и то, както казват хората, които 

докладваха, с плътна изолация, което е безсмислено. 

Надявам се да се обърне внимание по този въпрос и каквото зависи 

от Общината и надзора да се направи, за да може, когато хората разберат, 

че ще се завишат цените да не реагират. Няма да изпадам в подробности за 

по дребните неща, които хората докладваха. От тази гледна точка ми се 

искаше предварително да се обърне внимание на тези неща, за да не падне 

след това негатива върху нас. 

Г-н Семчев: - Уважаеми колеги, в оздравителния план и в ПК 

„БФЕФП” коментирахме, че след точка 10 „със средствата получени от 

безлихвения заем ще бъдат разплатени” и са изброени 8 позиции без да 

бъдат конкретизирани коя позиция, каква сума ще получи от този заем? 

Г-н Даскалов: - Ще започна подред. 

Знаете, че Плана за финансовото оздравяване на община Девин е 

обвързан с редица срокове и е добре всички Вие да присъствате на 

Публичното обсъждане и тогава да бъдат зададени тези въпроси, за да могат 

да се откоригират в едноседмичен срок, което, след това да се гледа на 

общинска сесия. 

По отношение на контрола за изпълнението на Плана за финансово 

оздравяване, трябва да Ви кажа, че е предвидено на всеки три месеца да 

изпращаме справка в Министерството на финансите и от там да бъде 

контролирано изпълнението на всички показатели заложени в Плана, ако 

той евентуално бъде приет, защото може и да не бъде приет от 

Министерството на финансите, и изобщо да изпуснем тази възможност. 

По отношение на не доброто качество по изпълнение на дейностите 

по саниране. Някои сгради имат сигнали и при нас. Те най – вече се отнасят 

за единият от блоковете в кв. „Врътлек” и блок „К-1” на ул. „Васил Левски”. 

Там е изключително заострено вниманието на надзора на Общината и за 

Ваша информация все още не са подписани никакви актове нито на единия, 

нито на втория блок. Макар, че той е почти готов на външен вид „К1”, както 
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всички го виждате не е подписан нито един акт, тъй като има забележки от 

страна на надзора към изпълнителите и чака отстраняването им. 

На останалите блокове, за сега нещата вървят много добре. Хората 

са доволни. Няма някакви оплаквания. Това за което говорихме и на „Д-4”, 

предупредени са изпълнителите в рамките на не предвидените разходи за 

изпълнение на проекта да бъдат изолирани таваните на избените 

помещения. Има проблеми с остъкляването на входовете, там претенциите 

на жителите на блоковете са свързани с това, че са предвидени по проект 

не отваряеми прозорци. Взели сме мерки и сме предвидили поне през етаж 

да бъдат сложени такива, за да могат терасите да се използват по 

пълноценно. Ако знаех, че ще има такива въпроси тук щеше да има хора от 

администрацията, които, може би щяха да дадат по - точен отговор. 

По повод на това, че не са посочени във оздравителния план, 

конкретно всички разходи по отделно, къде и какво ще бъде разплащано, 

пак казвам беше добре да бъдете всички тук на Публичното обсъждане, за 

да можем да ги уточним тези неща. 

Г-жа Василева: - Оттеглям направеното предложение по ДЗ. 

Препоръка към г-н Даскалов, относно тримесечните отчети. Първо да 

бъде информиран ОбС, преди да бъдат изпратени към конкретните 

институции. 

Имам въпрос във връзка с осветлението. Дали беше най – удачно от 

там да се направят икономиите г-н Даскалов? Осветяване на улиците и 

площадите в град Девин да бъде до 24:00 часа и в останалите населени 

места от Общината до 23:00 часа? 

Г-н Даскалов: - По време на Публичното обсъждане стана въпрос, 

че за изготвянето на този оздравителен план са направени редица 

консултации, както с други Общини, така и с Министерство на финансите. 

Много от нещата, които са залагали другите Общини като мерки за този 

План за финансово оздравяване са взимани от там, както и те са взимали от 

нас. Това нещо идва и от анализа, който е направен, че зимния период след 

24:00 часа няма голямо движение на хора и за това е заложена тази мярка. 

Не са много вариантите за намаляване на разходите. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми г-н Даскалов, Плана за финансово 

оздравяване е разгледан на Публично обсъждане, но по време на заседание 

на ОбС може някои от колегите да направят предложения и допълнения към 

него. 
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Подкрепям изказването на г-н Семчев относно конкретиката в 

разплащането на тези 1 600 000 лева. Би било добре към окончателното 

изпращане на финансовия план, към Министерството на финансите да бъде 

заложена таблица, в която да бъде направен разчет на тези 1 600 000 

лева………….за разплащането на просрочените задължения, така както е 

заложено в други оздравителни планове на други Общини. Макар, че това не 

е задължително като условие от Министерство на финансите, но би било 

добре ние, като общински съветници да знаем. 

Колеги, ако няма повече изказвания предлагам да прекратим с 

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

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

Г-н Даскалов: - Мога да поема ангажимент, като пак казвам, че всичко 

това е съобразено с конкретни плащания, това че липсват в момента тук, може би е 

пропуск. Поемам ангажимент да бъдат извадени като една таблица, какво е 

предвидено по тези 8 точки да бъде разплатено, за да бъдете запознати всички 

общински съветници, какви просрочени задължения и какви други задължения ще 

бъдат разплатени с евентуалното отпускане на този безлихвен кредит. 

Въпросът е, че трябва да се спази срока и в днешния ден да се вземе 

Решение на това заседание по отношение на оздравителния план. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 133 
 

Общински съвет – Девин на основание чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 

27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

чл. 130д, ал. 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните 

финанси и във връзка с Решение №102 от 27.06.2016 г. на Общински съвет - Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема Плана за финансово оздравяване на община Девин. 

2. За целите на изпълнението на Плана за финансово оздравяване, възлага 

на кмета на община Девин да направи искане до министъра на финансите за 

финансово подпомагане на община Девин под формата на временен безлихвен заем 

от централния бюджет в размер на 1 600 000 лв. за срок от три години. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 
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Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „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 – „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка №146 от 15.08.2016 г., относно: Актуализирана 

бюджетна прогноза на община Девин, за периода 2017 – 2019 г., на постъпленията 

от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Имам питане относно прогнозата за нов дълг. В приложение 6 б, 

финансиране, получени заеми, по нови заеми има сума от 2 398 840 лева, за 

какво става въпрос? Ако може да получим разяснение относно тази сума? 
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Г-жа Павлина Сириджанова /ст. Специалист „Бюджет и ТРЗ”/: 

- Не мога да дам отговор по този въпрос, всичко е при  г-жа Шапкова, която 

е в отпуск. 

Г-н Чаушев: - Колеги ако няма повече изказвания, предлагам да 

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

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 134 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните 

финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетна 

прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 - 2019 г., 

съгласно приложенията, неразделна част от Решението, както следва: 

1. Приложение № 6 б – „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на 

база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за 

периода 2017 – 2019 г.” ; 

2. Приложение № 6 в – „Прогноза на разходите на начислена основа за 

лихви по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения 

за поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2017 – 2019 г.”;  

3. Приложение № 8 – „Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2017 – 

2019 г. на постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка №144 от 15.08.2016 г., относно: Приемане годишния 

отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2015 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Тодорова: - Предложение за прекратяване на разискванията. 

Г-н Чаушев: - Колеги, постъпило е предложение за прекратяване на 

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

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 135 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 9, ал. 3 от Закона за 

общинския дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Приема отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2015 г., 

съгласно приложение № 1. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

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

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка №145 от 15.08.2016 г., относно: Отчет за касовото 

изпълнение на бюджета на и сметките за средствата от Европейския съюз на община 

Девин към 31.12.2015 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 136 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, 

ал. 5 от Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на община Девин за 

2015 г. както следва: 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 
10 
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1.1.1 ПРИХОДИ      - 5 664 141 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ      - 5 422 247 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1 и № 1.2 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ      - 3 798 480 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ      - 2 374 651 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.1 и № 2.2 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ      - 126 304 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 2.3  

2. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2015 г., 

съгласно приложение № 14. 

3. Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз към 

31.12.2015 г., съгласно приложение № 3, № 4, № 5, № 6 и № 7. 

4. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2015 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин – приложение № 12. 

5. Приема за сведение одитно становище на Сметна палата. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Г-н Даскалов: - Уважаеми колеги, ако имате някакви въпроси, тъй като 

сега сме се събрали, към мен или към администрацията, моля да ги поставите докато 

сме тук. Ако не мога да отговоря сега ще подготвя отговори към всеки един от Вас. 

Г-н Семчев: - Питане относно Докладна записка за гробищен парк Брезе. 

Г-н Даскалов: - За следващата сесия ще проуча въпроса и ще излезем с 

конкретно становище и ДЗ.  

Г-н Семчев: - Защото се иска отмяна на Решението, ако това се случи, 

какво правим след това? 

Г-н Даскалов: - Единият от вариантите е да бъде заплатена земята, която 

се предвижда да бъде присъединена към гробищния парк Брезе. 

Пак казвам, въпросът ще бъде проучен и тогава ще бъде изготвена ДЗ. 

Г-жа Тодорова: - Приехме Решение стоянката на такситата да бъде 

преместена, което все още не е изпълнено. Каква е причината? 

Г-н Даскалов: - Има една процедура, която трябва да се спази, да се 

вземе Решение от комисията по безопасност на движението. Там има и някои други 

предложения за поставяне на допълнителни знаци по отношение на регулирането на 

движението в града и на изкуствени ограничители на скоростта, т. нар. „легнали 

полицаи”, по молба на жители на града. Така, че следващата седмица ще бъде 

проведено заседание на тази комисия, след което ще се премине към действие. 
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Г-н Чаушев: - Тъй като стана въпрос за безопасност на движението имам 

въпрос. Прави ми впечатление, че хотел „Орфей” е започнал да слага паркинг 

колчета, които са изцяло на общинска собственост и това се извършва през наша 

глава и без никакво разрешение.  

Г-н Даскалов: - На момента са предприети мерки. Изпратен е служител от 

ОА г-н Красимир Бечев от „Общинска собственост” да направи забележка, че не е 

редно и не е правилно по този начин без санкция на ОбС да се монтират тези 

съоръжения. 

Г-н Чаушев: - Това е така, но според мен по добрият вариант е да се 

изпрати писмено предупреждение, с което тези съоръжения да се демонтират в 

рамките на определен период от време, защото това е разпореждане на чужда 

собственост. 

Г-н Даскалов: - Мисля, че има подготвено писмо. Може и да е изпратено, 

ще проверя как стоят нещата по този въпрос. 

Г-н Чаушев: - Вторият въпрос, който много пъти сме коментирали с Вас е 

ползването на общински терен на „Беденски бани” от братя Чепишеви, на който 

договора е изтекъл още през месец април или май и те продължават да владеят този 

имот, а в същото време плащат едни 15 кв.м. наем. Какво правим там? 

Г-н Даскалов: - Там мисля, че е обявен конкурс. Там са два терена, както 

този, който се ползва от братята Чепишеви, така и терена, който се ползва за 

кабинка от масажиста. 

Г-н Чаушев: - Няма обявен конкурс за „Беденски бани”! Друг е въпроса 

дали е редно да има такива заведения там, където хората се лекуват, почиват и 

възстановяват по един или друг начин? 

Г-н Даскалов: - Това също ще го проверя. 

Г-жа Чаушева: - ……../не с е чува/ 

Г-н Даскалов: - Г-н Балталийски, при цялото ми уважение към него, от 

три месеца насам, според мен не си изпълнява задълженията съвестно и така, както 

трябва. Лично аз съм му поставял няколко пъти задачи, конкретни със срокове, 

които не са били изпълнени или са изпълнявани символично без да дадат 

необходимия резултат. Такова е мнението и на доста граждани в Девин. 

Нашето Решение беше да му дадем възможност да напусне. Той се съгласи 

на този вариант. В момента тече предизвестие до 07 септември. След изтичането на 

предизвестието той ще бъде освободен. През това време ще бъде обявен и подготвен 

конкурс за избор на Директор на ОП „БКС - Девин”. 
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Г-жа Василева: - Г-н Даскалов отсъстваше, когато се състоя срещата с 

работниците от общинското предприятие, там беше г-н Солаков и беше съобщено, че 

ще бъдат взети спешни мерки ……../не с е чува/ 

Г-н Даскалов: - Запознат съм с тази среща. В понеделник в 08:00 часа 

предстои нова такава и ще им бъде разяснена ситуацията, каква е и мерките, които 

ще бъдат взети от тук нататък за стабилизиране на предприятието. 

Трябва да Ви кажа, че след днешните мероприятия, ако не сте информирани, 

в момента се състои мероприятие по почистване на опасни дървета, на клони над 

река Девинска, както в Брезе, в кв. Настан, в Михалково. Използваме 

специализирана машина на пожарната в Смолян и служители от тази служба, както и 

наши служители от общинското предприятие. Трябва да Ви кажа, че при разговор 

със служителите от служба ПБЗН от Смолян – изобщо не може да се разчита на 

нашите служители. 

Г-н Любенов: - Питане относно читалището в кв. Настан. Какво се случва? 

Г-н Даскалов: - Относно читалището, подписал съм платежното 

нареждане за началното финансиране и то трябва да започне всеки момент. 

Г-н Чаушев: - Като допълнение искам да кажа, че вчера съм разговарял с 

представители на фирмата и най – вероятно след Понеделник ще започнат ремонта. 

Г-н Даскалов: - Авансовото плащане вече е пуснато, така че спокойно 

могат да започват да работят. Там финансите са уредени, така че няма никакъв 

проблем да се действа. 

Подготвяме проекти за 5 читалища. Това са с. Грохотно, с. Гьоврен, с. 

Лясково, с. Селча и С. Осиково по Програмата за развитие на селските райони. Там 

работим с една консултантска фирма, с която всички ръководители на тези читалища 

се срещнаха. Уточниха се какви документи е необходимо да бъдат събрани от 

ръководството на читалищата. Продължаваме да сме в контакт с тях. Другата 

седмица, вероятно ще направим още една среща, за да видим кой до къде е стигнал. 

Има необходимост да бъдат изготвени проекти за това, което ще се прави и ще се 

внася като искане за финансиране. Това предстои да бъде уточнено с 

консултантската фирма. Има възможност да бъде поето от тях, което ще е най – 

добрия вариант, тъй като читалищата, както знаете сами са участници в тези 

процеси и те трябва в другия случай да извадят собствени пари за да платят, което е 

непосилно за тях. За това сме преминали на този вариант. Вероятно това ще го 

направим и с читалището в кв. Настан. По селските райони нямаше как да влезне, 

тъй като реално се намира в града, а знаете, че селските райони обхващат населени 

места с жители под 2000. Така, че по тази програма нямаше как да влезе 

читалището в кв. Настан, но сега ще бъде вкарано чрез „Региони в растеж”. 
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Г-жа Василева: - Г-н Даскалов, искам да Ви благодаря, че се отзовавате 

така на въпросите, които Ви задаваме и тъй като сме в много тесен кръг и този дебат 

е ползотворен искам отново да се върна към ОП „БКС - Девин”. Онзи ден с колегите 

дебатирахме и искаме да Ви помолим да се помисли сериозно за ръководителя, 

който ще бъде на предприятието, защото там проблемите са изключително големи и 

само да се сложи човек, за да се смени г-н Балталийски…… 

Напрежението е голямо и искаме да се подходи сериозно по този въпрос. 

Трябва да се обсъди с колегите от комисията, които разбират от тази работа. От 

хората, които ще подадат документи, кой ще е най – подходящият. 

Г-н Даскалов: - Това е и моята идея, защото в крайна сметка от това 

страдаме всички. Намеренията са да развиваме успешно туризъм, а при това 

състояние на чистотата в града няма как да се случи. За това сме прибягнали и до 

този краен вариант, а именно да бъде сменен ръководителя. Естествено, че ще бъдат 

коментирани няколко кандидатури, както ще бъдат предложени и на Вас, за да се 

запознаете. Конкурса ще бъде проведен, както трябва. Може и Вие да предложите 

някои имена, които смятате, че ще се справят с тази дейност. 

Г-н Чаушев: - Понеже стана въпрос за почистването на дърветата, искам 

да попитам за средствата, които отделихме за реконструкция на главната улица, 

нещо случва ли се? Защото в момента брезите, които са по тази улица са 

изключително опасни. Бяхме свидетели на счупени клони, които падаха върху 

минаващите хора. Доколкото съм запознат има предписание за премахването им от 

преди време.Ако нещо се забави тази реконструкция на главната улица, е ли 

възможно те да се отрежат и на тяхно място да се засадят нови и те да се включат в 

плана за реконструкция след това? 

Г-н Даскалов: - По принцип, ние ще Ви запознаем, както бяхме казали и 

обещали на предишната сесия, с това което евентуално ще се предприеме като 

ремонт по главната улица. 

Тъй като по последни данни, при следващ прием на документи по 

програмата „Региони в растеж” ще бъде допустимо финансиране на градска среда, 

която обхваща главни улици, паркове и т.н. и сме с намерение да се кандидатства и 

там. Не се знае още до каква сума ще бъдат, до какви граници ще бъдат отпуснати 

тези средства. Така, че най – вероятно с тези, които сега сме прехвърлили ще 

наблегнем на ремонта около „Дома на културата”, площада, който постоянно 

пропада и трите цветарника. Има идея единият от цветарниците, този който е в 

средата да стане шадраван с осветяване през нощта, за да стане атрактивно и 

красиво. Това ще обхване и градинката пред „Дома на културата”. 
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Г-н Чаушев: - Има постъпило писмо от лекарите в „МБАЛ - Девин” ЕАД по 

наболели проблеми, особено проблема с бездомните кучета. Зачестили посещения 

на ухапани граждани. 

Г-н Даскалов: - С минимални средства, които сме гласували в бюджета за 

борба с тези бездомни животни, кучета и котки, само 1 400 лева, мога да отида и да 

взема една оферта, която съм изискал, колко струва реално обезпаразитяването на 

едно животно, кастрирането и т.н. те са цени доста високи. Въпреки това съм 

разговарял с г-жа Шапкова и с голяма част от Вас да прехвърлим средства при 

актуализирането на бюджета поне още 3 600 лева, за да станат около 5 000 лева. Но 

на базата на тези 1 400 лева, най –вероятно другата седмица ще сключим договор с 

лицензирани изпълнители на такива дейности и ще започнем лека полека борбата. 

Г-н Чаушев: - Други питания. Няма. Поради изчерпвания на дневния ред 

закривам заседанието. 
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