
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
№ 14 от 20.09.2017 година 

 
 

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

20.09.2017 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 13, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин 

Захаринка Шапкова – главен счетоводител 

Светослав Павлов 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

настоящото заседание. 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 13 общински съветника. Откривам редовното заседание на общинския 

съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА. Предварително ви е 

раздаден дневния ред,  всички сте запознати с него, коментирахме в 

председателския съвет, коментирахме  и  в комисиите. Ако имате някакви 

допълнителни мнения, имате думата. Ако няма такива, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13. Приема се. 

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД 
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1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 26.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна 

собственост - Беденски бани , община Девин обл. Смолян на Маутин" ООД. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136  от 21.08.2017 г.относно: издаване на 

разрешително  за  водовзмемане  от  минерална  вода  от  находище  на  Беденски  бани, 

Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, област Смолян на Владимир Василев 

Пейков 

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137  от 21.08.2017 г. относно: Одобрява-

не на Годишния план по чл.7, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Общинския съвет по 

предложение на кмета на общината. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138  от 21.08.2017 г. относно: Определя-

не на количеството дървесина, което може да се добива по реда на чл.11. ал.2 т.2 от 

Закона за горите, във връзка с чл.71 ал.6, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139  от 21.08.2017 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2017 година и предложение за актуализация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140  от 21.08.2017 г. относно: Отчет за 

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

Община Девин към 31.12.2016г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141  от 21.08.2017 г.относно: Приемане 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2016 г. 
 

 Докладва: Кмет на Община Девин 
 
 
8.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 153 от 11.09.2017 г. относно: Актуализи-

рана бюджетна прогноза на община Девин за периода 2018 -2020 г. на постъпления-

та от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 



 
 
   

3 
 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 13.09.2017 г. относно: Попълване 

състава на ПК „ЗСПЕ”. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 31.08.2017 г. относно: Одобрява-

не на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 

01.07.2016г. – 31.12.2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 05.09.2017 г. относно: Одобрява-

не на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 

01.01.2017г. – 31.06.2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

   

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 152 от 11.09.2017 г. относно: Одобрява-

не  на получени командировъчни пари от председателя на Общински съвет за 

периода 01.01.2017г. – 31.06.2017 г. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 

Който е съгласен с така предложения проект за  дневен ред, моля да гласува: 

 

 13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 26.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода - изключителна държавна 

собственост - Беденски бани , община Девин обл. Смолян на Маутин" ООД. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК„УТОССГС”.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. 
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Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 134 

 
На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от 

Решение №40/07.02.2011г., 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  издаване  на  разрешително  за  водовземане  от минерална 

вода от находище на Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на  „Маутин" ООД, гр. София -1404, ж.к. „Гоце Делчев”, бл.27,вх.”А”, 

ет.2, ап.5.с  годишен обем –  до 4 316  куб.м за  срок от 10/десет  години/  от датата на 

влизане в сила на разрешителното. 

 
 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

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” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136  от 21.08.2017 г.относно: издаване на 

разрешително  за  водовземане  от  минерална  вода  от  находище  на  Беденски  бани, 

Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, област Смолян на Владимир Василев 

Пейков Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на г-н Виденов 

председател на ПК „УТОССГС”.  

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ.Ако ми позволите, искам да засиля вниманието на общинска администрация, 

относно ползването на водоизточника Беденски бани. Напоследък интересните за 

водоползване са изключително нараснали от хора, които искат да развиват някаква 

дейност с тази минерална вода, има и много входирани искания. Доколкото имам  

информация  има още няколко, за издаване на разрешително за водоползване. Ние 

досега не сме събирали такси, които са определени от Министерския съвет за 

водовземане и такса която е определена с Наредба  на ОбС за пренос  на 

минералната вода на топлопровода. Това ще се случва в бъдеще. Срокът за отчитане 

на водоползването от ползвателите, които имат издадени разрешителни е края на 

януари на следващата календарна година. В тази връзка трябва да се осъществява 

постоянно един  мониторинг на  количеството ползвана минералната вода. В тази 

насока има констатирани от Министерството на околната среда и водите пропуски в 

работата в общините, на които са предоставените минерални извори за 

разпореждане и управление във връзка с провеждането на мониторинг за 
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количеството и качеството на минералната вода. Това значи измерване на дебита и 

водното  ниво на водите, оповестяване на информация за издадените разрешителни 

и предоставяне отчет за ползването на минералната вода. От работата от тук 

нататък на определените служителите в общинската администрация е да 

осъществяват този мониторинг като от това зависят и постъпленията които ще влизат 

в общинския бюджет. Други колеги. Заповядайте господин Даскалов  

Г-н Даскалов: - За яснота, за ваша информация, всички които след 

въвеждането на експлоатация на топлопровода Беденски бани, получават вода от 

находището са СПА комплексите, включително Аквапарка. Последно присъединени 

са Спа хотел Орфей, Спа хотел Персенк и мисля, че  и Евредика. Всички тези обекти 

имат водомерни шахти от момента на започване на постъпване на минерална вода  

от находището на Беденски бани към тях, водомерите отчитат това количество, което 

те са изразходвали. С моя заповед ще бъде назначена комисия, която ежемесечно 

ще отчита количеството вода употребена от съответните обекти. Ще им бъдат 

издавани фактури за заплащане на консумираната вода, съгласно определените 

такси от общината. Благодаря. 

 Г-н Чаушев: - Благодаря господин Даскалов, само да вметна едно 

допълнение. Предполагам с нарастването на интереса на водоползването на 

минералната вода, догодина може би ще се получи, дано не съм прав, конфликт 

между ползвателите, защото тази година се наблюдава един-два пъти брожение за 

ползване. От две три места се обадиха че нямат в момента вода. Идеята ми е такава 

да се въведен някакъв регулаторен режим, защото всички ще искат да ползват вода 

по едно и също време. Обема на резервоарите, не толкова голям, който да захрани 

всички едновременно. Имате ли някаква идея това как ще се случи.  

 

 Г-н Даскалов: -  Има резон в това нещо, и ние предвиждаме да въведем 

такъв регулационен режим. Знаете, че обема на  двата резервоара е от 500 

кубически метра. Ако започне едновременно изчерпването, наистина ще се получи 

проблем. Точно това нещо е наша задача, ще го направим, имам и го  в предвид. По 

отношение на това е истина, че след въвеждането в експлоатация се получи така, че 

до определени хотели имаше недостиг на  вода. Но ние проверихме, проблемът е 

бил в хотелите, а не е община Девин в нашия водопровод Един от проблемите беше 

с Персенк. Те знаят собствениците, установиха къде е проблема. Проблема не беше 

при нас. Проблема при нас е когато при тази чешмичка отпред, няма вода, ако при 

тая чешмичка тече вода, когато тече от резервоарите няма проблем. Необходимата 

температура която сме заявили в момента 52 и 53 градуса пристига при 

резервоарите, естествено до хотелите се губят температурите и падат под 50 градуса 

при по-голямата част от тях.  
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Г-н Чаушев: -  Благодаря господин Даскалов. Други колеги. Заповядайте 

госпожа Тодорова. 

 

 Г-жа Тодорова: -  Ако ми позволите, понеже сме на тази тема, да 

довършим темата. Уважаеми господин Даскалов, моето питане е дали сме оставили 

имам предвид за общинския басейн водоползване и дали ще  достига и за това което 

обещахме. Благодаря. 

 

Г-н Даскалов: -  Уважаема госпожо Тодорова, уважаеми дами и господа 

общински съветници, резонно е вашето питане. Аз нееднократно съм заявявал 

грижата преимуществено за  общината за хората на общината, благодаря, даже за 

този въпрос. Защото искам да разсея всякакви приказки из града ,мисли и митове, 

че едва ли не сме продали водата. Да питам на кого сме я продали, за колко сме 

продали, по какъв начин сме я продали. Всички знаете пред вас се е случило 

всичко, той е толкова прозрачно.  30 години нямаше вода от Беденски бани в града 

в момента има. Туризма се развива с темпове с които не се е развивал. През цялото 

лято нямаше свободни места в хотелите и къщите за гости, благодарение на това, че 

водата от Беденски бани вече е отново тука. Спекулации започнаха веднага, след 

изказването на премиера, че сме лъгали хората досега, че е била чешмяна водата, а 

не минерална, ами е била минерална вода не от Беденски бани, а от Девин. Всички 

хотели са ползвали минералната девинска вода. Вярно е, че тя не е с такива 

лечебни свойства и качества като на Беденски бани, но сега вече имаме и тази вода. 

По отношение на Беденски бани, самата баня там, също искам да дам няколко 

пояснения, защото започнаха огромни спекулации, че не сме оставили вода за 
Беденски бани, че не сме оставили вода там, а цялото количество е дошло тук. 

Всичко правим за да заработи и тази баня. Хронологично ще ви запозная пак, 

постъпила жалба от физически лица не споменавам имена, защото веднага отивам 

на съд. След всяка такава моя изява, след една жалба беше затворена банята. 

Защото пробите не отговаряха, но нормално е пробите да не отговарят при 

положение, че банята се ползва предимно от възрастни хора и по-вече са заети до 

обяд. Никой от там работещи, нито пък от нас, нито пък от каквито и да е 

контролиращи органи не могат, и не може да следи човека като влезне в басейна 

какво ще прави. Така, че на обяд пробите, , не са отговорили на изискванията на 

РЗИ. Да сигурно е така. Изпразниха басейна изчисти се, както се прави и се прави 

всеки ден, напълни се отново РЗИ, дойдоха сутринта, взеха проби, те отговаряха на 

изискванията и пуснахме отново в експлоатация банята. Следва нова жалба, нова 

проверка, пак след обяд от РЗИ и пак дойдоха и отново беше затворена банята. 

Вариантите за отваряне на банята са два. Единия да се слага химия във водата, 

която ще я поддържа в норма. Това е обаче след съгласуване са специалисти, 

стигнахме до извода, че  рязко ще се влоши качеството на водата и се губи смисъла 
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да се ползва тази баня там. Втория вариант е да има постоянно циркулация на 

водата, което аз сме го обсъждали с вас и благодарение на Ваше решение взехме, и 

закупихме цистерна, докарана е на място . Престои да бъде включена от помпата 

към цистерната водата, да отива в басейна и да става една постоянна циркулация, 

за да може по тоя начин, да отговорим на изискванията и пробите да бъдат в 

нормите и банята да заработи. Това нещо ще стане, но освен пари за цистерната се 

искат пари и за тръби, искате пари за плочки, да се направи външната тоалетна, 

искат се пари и за някои други допълнителни съоръжения, които ги искат РЗИ. 

Защото инструменти, почистващи препарати и други такива помощни материали не 

могат да се държат в банята, за това нещо, трябва да има отделно помещение. За да 

има отделно помещение, трябва да се изгради и струва пари, а това нещо може би 

хората, не го разбират. Общината не е частна фирма или физическо лице, за да 

може ако ми се иска да си купя една кутия бонбони, да бръкна в джоба и да си купя 

кутия бонбони. Всяко изразходване на обществени средства става след съгласуване 

или гласуване по-точно от общинския съвет. Не може да си позволим да харчим ей 

така пари, когато за нещо се прави, а и не са малко пари. То ако са за 1000 или 

2000 лв. ще се намери начин, така че се работи и по този въпрос. Банята на 

Беденски бани изобщо не сме изоставили и даже моите намерения са, още сега, като 

свърши сесията, лично ще отида там на място и ще се запозная с това докъде е 

стигнала работата. Защото всяка седмица давам някакви наставления, какво да се 

прави там, не знам дали се прави или не се прави, ще отида лично да проверя на 

място там и ще им дам срок до 10 дни тази баня да почне да функционира. За да 

може да извикаме РЗИ да вземат проби. Надявам се те да са добри и да заработи 

отново банята. Предвиждаме както казах, основно, да оставим количества вода с 

които да се захранят общински обекти. Това са болницата, всички знаете за 

намеренията за възстановяване на общинския басейн, за които има огромни апетити. 

Аз съм на  мнение той да остане общински и да се ползва от населението на 

общината и тия които не могат да си позволят финансово спа центровете в хотелите. 

Идеята там да се намали самия басейн и да бъдат изградени топила и вани за 

лечебни процедури. Така че предвиждаме и вода и за общинския басейн, 

предвиждаме вода и за детската градина „Изворче”. Ако евентуално успеем да 

намерим средства за възстановяване на басейна там. Това е. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Даскалов. Само да допълня че с 

решение на общинския съвет ние сме определили количеството водоползване на 

Община Девин около 11 хиляди кубични метра в секунда. Това беше началото на 

годината така, че ресурса за Беденски бани от страна на количество на 

водоползване е осигурено. Заповядайте госпожице Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: -  Нямах намерение да взимам думата по тази точка. Ясно 

е че трябва да задоволим исканията на хотелите и на къщите за гости и на всички 
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които имат желание, поне такава е волята, която се заяви  още в началото. Но 

притеснителното е, че покрай добрата реклама, която заслужено е добра, за това, че 

в Девин има минерална вода, точно това, че премиерът не беше запознат с факти, 

които всички ние жителите на общината знаем, се изпускат ей такива реплики с 

които после стават смешни в  медийното пространство. Аз, днес сутринта разбрах, че  

това за чешмяната  вода се върти и в Господари на ефира. Освен това ако сте чели 

внимателно интервюто, което е дадено  след посещението на премиера, той твърди 

че е водата е 72 градуса в Девин и утре и с това ще се заиграят някои наши 

съграждани или доброжелатели в кавички. Както и не е вярно твърдението, че от 30 

години в Девин няма Беденска вода. Това не е вярно. Не от 30 години, а е по-малък 

периода. Защото аз до преди 10 години работих в Спа Девин, когато отворихме 

имаше Беденска минерална вода и малко след това започнаха проблемите с 

водопровода, даже лично зам.кмета е ходил да прави запушвания, за да може да 

имаме реално. И ние сме имали реално може би първата година, но оттогава не са 

минали 30 години. Така, че е добре хората които са овластени като кметове, като 

общински съветници, много внимателно да прецизират изказванията си в 

публичното пространство, за да няма после такива неща  момента кой какво е казал, 

кой какво не казал, така го изкривили и така нататък. Голяма част от нещата за да 

бъдат изкривявани, са причина именно такива изхвърления, пред медиите. Всички 

се радваме ,че водата е тук. Дай Боже да стигне и до болницата, но проблема с 

болницата е много сериозен. Аз ще взема отношение по въпроса в последната точка, 

когато имам възможност за питания изказвания. Това е. Просто трябва да си мерим 

приказките, особено когато говорим пред журналисти. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: -  Благодаря госпожице Чаушева. Заповядайте господин 

Даскалов. 

 

 Г-н Даскалов: -  Уважаема госпожице Чаушева, това какво ще каже 

премиера, не го съгласува с мен, нито с председателя на общински съвет, нито с 

председателя на структурата на ГЕРБ, нито с никой от нас. Това си е негово 

изявление по отношение на това дали от 30 или от 15 години няма минерална вода 

от Беденски бани. Да имало е  за известен период в Спа Девин вода от Беденски 

бани в съвсем кратък период много малко количество достигало до тука. 

Благодарение на това, че по собствена инициатива на зам. кмета и  на собственика 

на хотела са направили всичко възможно със собствени средства да отстранят някой 

аварии по трасето, реално минерална вода от Беденски бани няма от 1987-1988 г. 

Доколкото знам и в разговори с граждани последните туристи са били от Финландия 

които са посещавали града и след това пълноценно вода от Беденски бани няма.  

 

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

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 135 

   
 На основание  чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от 

Решение №40/07.02.2011г., 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  издаване  на  разрешително  за  водовземане  от минерална 

вода от находище на Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на Владимир Василев Пейков от гр.Девин, ул.”Стара планина” №4 с 

годишен обем – 54.40 куб. м. за срок от 10 /десет години/ от датата на влизане в сила 

на разрешителното. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

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” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния  

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137  от 21.08.2017 г. относно: Одобрява-

не на Годишния план по чл.7, ал.4 от НУРВИДГТДОСПДНГП от Общинския съвет по 

предложение на кмета на общината. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК„УТОССГС”.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако позволите на мен, аз искам да отправя два въпроса към господин 

Павлов. Заповядайте господин Павлов на микрофона, да отговорите на два 

въпроса на които аз съм се натъкнал.  

 Първия въпрос ми е относно решение 128 от 26.07.2017 година на 

ОбС с което решение ще ви припомня, ние дадохме, одобрихме един 

парцеларен план за прокарване на въжени линии на ДГС Триград . Втора 

точка от решението гласеше, че при отсичането на дърветата от общинска 

собственост, трябваше да присъства представител на общинския съвет 

господин Юлиян Любенов мисля, че беше. Въпроса го задавам по негово 

настояване, защото на него, никой не му се обадил, когато са ходили там, 

да маркират и  да видят до къде се простира тоя сервитут  на тези въжени 

линии и колко материал се е изсекъл от тези трасета и къде е отишъл. Това 

защо не се е случило.  

 Втория въпрос ми е годишният план за ползването на 

дървесината,не е ли редно да го приемем в началото на годината, а не в 
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края на календарната година. Това ми са двата въпроса, на които може да 

отговорите на колегите общински съветници и на господин Любенов. 

Заповядайте г-н Павлов. 

Г-н Павлов: - Годишният план може да се приеме по всяко време на 

годината. Това не е пречка.  

Г-н Чаушев: - Въпроса ми беше риторичен, не, че е пречка. 

Г-н Павлов: - За да се изготви годишния план се изисква много 

работа и просто сега сме имали възможност и сме си свършили работа, за 

това сега сме го изготвили. Т.е. няма срокове за годишния план, а пък в 

Триград с директора на Горско стопанство - Триград съм разговарял 

последно и тя каза, че няма никакви проблеми и че всичко е уточнено по 

законова линия от тяхна страна, т.е. нашето присъствие не е било нужно за 

в момента последно, когато сме говорили. Аз съм бил ангажиран и съм я 

питал: -  Кога да дойдем и така нататък и тя каза, че не е нужно вече да 

идвате, всичко е направено по законова линия по друг начин. Не знам защо 

така се е получило, но от фирмата никой не ме е търсил. 

Г-н Чаушев: - Благодаря. Презумцията за да вмъкнем тази втора 

точка в това решение 128 - тогава беше да се извърши контрол, за да не се 

отсичат дървета повече от общински горски фонд, отколкото е нужно за 

самото трасе на въжената линия. Въпроса е когато има такива решения на 

общински съвет е редно, вие като служител в администрацията, да ги 

изпълнявате.  

Г-н Павлов: - Да, но те са намерили друг подход към самото 

насаждение, просто не са минали по планирания подход.  

Г-н Чаушев: - Да, но това е редно да беше уведомен представителя 

който беше определен от Общински съвет да присъства на самото трасиране.  

А че преминава през друга територия, тогава това отпада тази цяла 

ситуация.  Сега се сещам, за още един въпрос за общински горски фонд. С 

тази изсъхналата маса корояда който застрашително влиза в общинския 

горски фонд, той вече е навлязъл в ОГФ, какво правим там, с тази  ситуация 

горските служители се оплакват, тук има представител на горско 

стопанство, че и от общински горски фонд тръгват заразите там където има 

незаразена гора от ДГФ. 

Г-н Павлов: - Значи другата седмица ще сме инвентаризирали  

цялата суха и паднала дървесина, това което се говори, не е точно така, 

има много частни горички, а някой казва че са общински. 
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Г-н Чаушев: - Знам, че има частни гори има, така е, сега опростиха 

за издаване на разрешително. 

Г-н Даскалов: – Възложили сме всичко да се маркира цялата суха и 

паднала дървесина и да се пуска за сеч.  

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма такива, предлагам да прекратим с 

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

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 136 

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

местната администрация  и чл.95, ал.1 и чл.114, ал.1 от Закона за горите и чл.7 ал.4 

от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява представения Годишен план за ползване на дървесина - 2017 от 

Общински горски територии по предложението на Кмета на Общината, 

съобразявайки се с разпоредбите на същата, Закона за горите и подзаконовите му 

нормативни актове. 

   

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

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” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138  от 21.08.2017 г. относно: Определя-

не на количеството дървесина, което може да се добива по реда на чл.11. ал.2 т.2 от 

Закона за горите, във връзка с чл.71 ал.6, т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК„УТОССГС”.  

Г-н Виденов: -  ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Заповядайте г-ца Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Имам въпрос към горския който отговаря за 

общинския горски фонд. Г-н Павлов може ли да ми кажете, какво количество 

дървесина се отделя за ползване и дали се ползва дървесина за нуждите от 

заявения от  населението на Община Девин.   

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Павлов 

Г-н Павлов: - Предложени са 3000 кубика дървесина. Това е 

основно от суха и паднала маса, където количествата са прогнозни, няма 
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как да кажем, колко е количеството, може да бъде и над може да бъде и 

1000 кубика по-малко, но трябва да се предложи, някаква средна стойност 

на количествата.Това става въпрос за цялата община т.е. на всички 

населени места навсякъде имаме гори, малки площи, които са разпръснати 

не са на едно място и местното население някой имат коне и всеки иска на 

различно място да им се даде дървесина, т.е. количеството го има и тука 

няма какво да се коментира като цяло за количеството дървесина където 

желаят и е възможно се дава на местното население. 

Г-жа Чаушева: - Доуточняващ въпрос, значи от тези 3000 кубика 

дървесина може да се дава освен на детските градини и на училища както 

са предвидени, може и да се ползва и от населението на общината със 

заявление. Благодаря. 

Г-н Павлов: - Да. 

Г-н Чаушев: - Други колеги.заповядайте г-жо Тодорова. 

Г-жа Тодорова: - Господин Павлов така прогнозните количества 

1000 кубика, да ми кажете, плюс минус малко за мен с шокиращи да ви 

кажа.  

Г-н Павлов: - Във всички ловни и горски стопанства разликите са 

по-големи. 

Г-жа Тодорова: - Искам да ви споделя тревогите на група 

пенсионери които вчера идваха на среща с мен и общо взето се жалваха не 

само от нашата организация но и от организацията в горските стопанства 

тъй като се оказва, че хората трябва да имат превози, товарачи и така 

нататък и като отидат в горското стопанство чакат горските да им изрежат 

позволително за извоз, но се оказва че горския го няма или са в отпуск  

след това. Сега сме почти в края на годината.Тези прогнозни количества не 

може ли малко по-рано да се направят. 

Г-н Павлов: - До две седмици ще бъдат раздадени. 

Г-жа Тодорова: - Съгласете се, че то вече идва есента. 

Г-н Павлов: - Всеки иска дървата да са на път. Няма. 

Г-жа Тодорова: - Друг е въпроса, че си прави деление между 

хората. На  едни се дават на по-добри места на други пък по някакви такива 

едва ли не с близки познати и други, което не е желателно, защото това 

рефлектира върху нас. Благодаря. 
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Г-н Чаушев: -Други колеги. Заповядайте г-жо Андонова- 

Копаранова. 

Г-жо Андонова - Копаранова. – Не може ли тази дървесина да се 

продава на склад. Има много възрастни хора които са сами и не могат да си 

я добиват в гората. 

Г-н Чаушев: - Само да вметна, идеята на госпожа Андонова - 

Копаранова е следната. От общинския горски фонд фирма да добива 

дървесина на склад и общината да я продава, нещо от този род за догодина 

да се предвиди. Тя е права, за да може наистина хората не могат да отидат 

от горското да купуват и да добиват в гората, да си я купуват от нас понеже 

нашата тарифа е по-малка отколкото на горските стопанства. Така, че този 

заразен общински  горски фонд, може да се възложи на фирма, която да го 

добие и ние после общината ще ги продаваме на склад. Други колеги. 

Заповядайте г-н Даскалов. 

Г-н Даскалов: - Това е идея, установили сме го това нещо и ние в 

общинска администрация, освен този факт, че нямат достъп възрастни хора 

и хора в неравностойно положение които са и не могат да си добият дърва, 

ще им бъде предоставена такава възможност. С намерение сме  да обявим 

търг и да намерим фирма, която да ги добива и след като ги добие да ги 

продаваме на населението, вече от склад, а не от гората. 

 Г-н Павлов: - Кметовете по населени места, те си вършат основно 

своята работа, да направят списъци, защото няма как ние,  предварително 

да подготвим някакви количества, които няма да ги реализираме. Всеки 

кмет трябва да подготви например  в Михалково - 20 кубика, но да са 

сигурни, че ще ги купят, а не да останат така.  

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма такива, предлагам да прекратим с 

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

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 137 

  
На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от Закона  за местното самоуправление и 

местната администрация,във връзка с изпълнението на разпоредбите на Закона за 

горите и подзаконовите му Нормативни актове,  

         
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Определя обема на дървесината по чл.111 ал.4 точка 1 от Закона за горите 

и чл.71 ал.6 т.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, която ще се добива и ползва за 2017-2018 

година:  

         -  Дървесина по чл.71 ал.1 от НУРВИДГТДОСПДНГП , за общински нужди, 

детски заведения и училища, културни институции и местно население – 3000 куб.м.  

 
 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев –– „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 
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5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139  от 21.08.2017 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2017 година и предложение за актуализация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „БФЕФП”.  

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Заповядайте г-це Чаушева.  

Г-жа Чаушева: - Съжалявам, че тази практика която имаше в 

началото за разглеждане на докладните записки по комисии, заедно с 

участието на служители от общинска администрация, които са компетентни 

по съответната докладна записка, вече е няма. Защото въпросите касаещи 

бюджета на общината са изключително тежки,  поне за мен. Това е едно 

море което не  ми е позната толкова материята, не съм толкова навътре в 

нещата. Тези срещи за мен бяха изключително ценни и полезни и в случая 

тъй като в следващите няколко докладни,  които касаят въпроси свързани с 

бюджета с касовото изпълнение на бюджета и със сметките на общината не 

мога да взема становище нито положително нито отрицателно. Не знам защо 

се прекрати тази практика. Нашата комисия не се е събирала вече два 

месеца. Не знам поради каква причина, но традиция и принцип е  когато се 

разглежда бюджет на общината, независимо за какво става въпрос, дали е 

актуализация или отчет или каквото и да било там е редно  да мине през 

всяка една комисия, така че наистина съжалявам в следващите точки ще 

трябва да се въздържам. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз госпожице Чаушева, ако ми позволите 

на първия въпрос ще ви отговоря аз. Срещите ще бъдат възстановени, по 

точки които касаят всички комисии, поемам ангажимента, няма да имате 

проблеми в това отношение, но затова се сесиите на общински съвет. Тук 

имаме представители на общината, който отговаря за бюджета и финансите 

на общината и може да даде отговор на всеки един въпрос поставен от 

даден общински съветник. Комисията по здравеопазване мисля, че беше не 

се е събирала, поради факта че няма докладни записки касаещи същата 

комисия. Но тя ще бъде събрана може би другата седмица във връзка с 
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други заявления, които касаят относно комисията. Така че ще бъдете 

уведомена. Други колеги. Заповядайте госпожо Василева. 

Г-жа Василева: - Аз също поддържам мнението на госпожица 

Чаушева относно сбирките на общинските съветници и адекватното 

отношение по време на сесия. Но в същото време искам да кажа, че ще 

подкрепя тези докладни записки, защото съм проявила интерес и съм се 

срещала с финансиста на общината,  който най-подробно ме е запознала с 

проблемите с които аз не съм могла да си изясня, за което благодаря на 

госпожа Щапкова. Благодаря ви.  

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

Шапкова  

Г-жа Шапкова: -  Ако позволите на бюджета и на извънбюджетните 

сметки на Община Девин към 31.12.2016 г. и общинския дълг подробни бяха 

разглеждани на публично обсъждане, тъй като Закона за публични финанси  

изисква това. На това заседание бяха поканени всички общински съветници 

заедно с населението. За жалост на това публично обсъждане присъстваха  

председателя на общинския съвет, председателя на бюджетната комисия и 

госпожа Василева, само те проявиха желание. А пък аз многократно съм 

казвала, че каквито и въпроси да имате по отношение на бюджета тъй като 

наистина това е материя, която много трудно се разбира от всички, аз съм 

насреща по всяко време включително в работно извънработно време, така 

че може да ме питате дори и да е в постоянни комисии и във всяко едно 

време съм на разположение на общинските съветници.Благодаря 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма такива, предлагам да прекратим с 

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

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 138 

   
 На основание чл.21, ал.1, т.6  от ЗМСМА и във връзка с чл.137, ал.2 от 

Закона за публични финанси и чл.46, ал.2 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: 
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1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2017 година, както следва: 

 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 2 983 508 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 2 514 784 лева 

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

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 3 868 056 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 1 648 054 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    - 156 641 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.3  

 

2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2017 год., съгласно Приложение № 3, 4, 5, 6 и 7 

3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2017 

год., съгласно приложение №1.1,1.2,2.1, 2.2 и 2.3. 

 

4. Актуализира инвестиционната програма за 2017 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

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

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев -„ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев –– „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140  от 21.08.2017 г. относно: Отчет за 

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

Община Девин към 31.12.2016г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „БФЕФП”.  

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ.Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 139 
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 На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, 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,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

2016 година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

 1.1.1 ПРИХОДИ    -  4 887 061 лева 

 1.1.2 РАЗХОДИ    -  4 495 673 лева 

 

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

 

1.2  ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 1.2.1 ПРИХОДИ    -    7 582 382 лева 

 1.2.2 РАЗХОДИ    -    5 251 773 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    -            305 453 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.3 
 

3. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2016 г.,  

съгласно приложение №14. 

 

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

31.12.2016 г., съгласно приложение №3, №4, №5, №6 и №7. 

 

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2016 г. – приложение №22 

 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2016 г., 

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

7.   Приема за сведение одитно становище на Сметна палата.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев –– „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141  от 21.08.2017 г.относно: Приемане  

годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2016 г. 
 

 Докладва: Кмет на Община Девин 
 
 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „БФЕФП”.  



 
 
   

24 
 

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ.Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 
 
 

РЕШЕНИЕ № 140 

 На основание  чл.21, ал.1, т.10, и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл.9, ал.3 от Закона за общинския дълг  

     
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
  

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2016 

година, съгласно приложение №15. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов –„ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

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

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев –– „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 
 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 153 от 11.09.2017 г. относно: Актуализи-

рана бюджетна прогноза на община Девин за периода 2018 -2020 г. на постъпления-

та 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, давам думата на председателя на 

ПК „БФЕФП”.  

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ.Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

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

самоуправление и на местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, 

ал. 1, т. 1 и 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,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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  І. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза за периода 2018 - 2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

 

1. Приложение № 8 „Прогноза за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от 

местни приходи и разходите за местни дейности”. 

2. Приложение № 1 а „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи на общините за периода 2018 – 2020 г.” 

3. Приложение № 6 г „Прогноза за общинския дълг (вкл. и намеренията за 

поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2018 – 2020 г. 

4. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2018 – 2020 г. 

5. Приложение № 6 а „ Прогноза за намерения за поемане на задължения 

чрез  договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2018 – 2020 г. 

– МБАЛ Девин ЕАД. 

  6. 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 2018-2020 г.” – МБАЛ  Девин ЕАД. 

7. Приложение № 6 в „Прогноза за разходите за лихви на начислена основа 

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

поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2018 – 2020 г.” – 

МБАЛ Девин ЕАД. 

           8. Приложение № 10 а „Прогноза за приходите и разходите на 

нефинансовите предприятия за периода 2018 – 2020 г. и за активите и пасивите им 

към 31 декември на съответната година” – МБАЛ Девин ЕАД. 

 

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

гласува: 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ.  

Кворум – 13. Приема се. 

 

           Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 13.09.2017 г. относно: Попълване 

състава на ПК „ЗСПЕ”. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. 
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Г- жа Василева: - Имате думата за изказвания, мнения и становища 

по ДЗ. Заповядайте г-це Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Приветствам промяната в комисията. За съжаление 

по-лош повод, но това няма значение в крайна сметка радвам се, че в 

общинския съвет имаме лекар. Надявам се да се ангажира по-сериозно с 

проблема на  МБАЛ Девин. Ще ви запозная обстойно с каквото е необходимо 

за да се запознаете подробно и в детайли винаги е имало изпълнителния 

директор ще ви съдейства с всякакъв вид информация макар че в общински 

съвет е постъпила такава. Надявам се, че наистина ще бъде ползотворно. 

Г- жа Василева: - Други колеги. Ако няма такива, предлагам да 

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

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

 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 

РЕШЕНИЕ № 142 

 

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

местна администрация и чл.47 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация.  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Попълва състава ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология”. 
 

Член: д-р Елена Андонова - Копаранова 
 

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

гласува: 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум – 13. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 31.08.2017 г. относно: Одобрява-

не на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 

01.07.2016г. – 31.12.2016 г. 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „БФЕФП”.  

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Заповядайте г-це Чаушева.  

Г-жа Чаушева: - Искам да попитам може ли господин Даскалов да 

уточните конкретно за  срещите в които не е посочено, то е посочено само 

че сте били в командировка в кои и къде са били свързани служебните ви 

срещи, така както е посочено в отчета на господин председателя. Той за 

всяка среща уточнил точно по какъв въпрос е в командировка, независимо 

къде в страната. 

Г-н Даскалов:- Да. Мога да посоча на следващото заседание на 

общински съвет. Защото предполагам, че ако ви попитам вас, какво сте 

правили на 29-ти декември 2016 година, също няма да можете да ми кажете 

сега, или пък на 16 декември 2016 година. 

Г-жа Чаушева: - Господин Даскалов става въпрос, само за две 

срещи, които предполагам, че са били важни за общината. Общо са три. Две  

от които не е посочено точно за какво става въпрос. Идеята ми е да има 

откритост и прозрачност. Направи ми много добро впечатление отчета, който 

е направил господин председателя, просто конкретно е описал за къде е 

тази среща. Предполагам, че не е толкова трудно за две срещи, да се сетите 

за какво става въпрос. 

 Г-н Даскалов:- В момента не мога да се сетя, точно за какво става 

въпрос, приложени се разходни оправдателни документи. Ако толкова много 

ви интересува, може да ги потърсите в счетоводството, но ако толкова 

искате да знаете в подробности, ще го направя и в отчет. А не знам защо, 

ме попитате, че съм ползвал само три нощувки, аз съм спал 50 пъти с лични 

средства за обществени задачи. 

 Г-жа Чаушева: - Господин Даскалов за да отворим болница сме 

ходили над 100 пъти, независимо на какви места из цяла България с мои 

лични средства. 

Г-н Даскалов:- За това ли болницата е пред затваряне. 
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Г-н Чаушев: - Господин Даскалов пое ангажимент, ще ви информира 

за тези конкретни срещи за миналата година. Предлагам да прекратим с 

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

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

 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 

РЕШЕНИЕ № 143 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на кмета на община Девин за получените командировъч-

ни пари за периода 01.07.2016 г. – 31.12.2016 г., съгласно приложение №1 

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

гласува: 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 05.09.2017 г. относно: Одобрява-

не на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода 

01.01.2017г. – 31.06.2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „БФЕФП”.  

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ.Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 144 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на кмета на община Девин за получените командировъч-

ни пари за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно приложение №1 

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

гласува: 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 

 

           Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 152 от 11.09.2017 г. относно: Одобрява-

не  на получени командировъчни пари от председателя на Общински съвет - за 

периода 01.01.2017г. – 31.06.2017 г. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. 

Г- жа Василева: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя 

на ПК „БФЕФП”.  

Г – жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  

Г- жа Василева: - Имате думата за изказвания, мнения и становища 

по ДЗ.Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и чл.8, ал.4 от Наредбата за командировки в страната, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на председателя на Общински съвет – Девин за 

получените командировъчни пари за периода 01.01.2017 г. – 30.06.2017 г., съгласно 

приложение №1 

 

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

гласува: 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум – 13. Приема се. 

 

Г-н Чаушев:  

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

Г-н Чаушев: - Ако имате питания и становища предварително в 

канцеларията на общински съвет няма постъпили такива. Заповядайте госпожице 

Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Аз искам да поставя на вашето внимание отново 

един сериозен проблем свързан с болницата. Вчера имахме медицински 

съвет на който госпожа Грозданова представи писмо с което става ясно, че 

един от старите кредитори става въпрос за Андрей Кехайов е направил 

постъпки за обявяване на сградата за публичен търг за продаване. 

Общината също е уведомена тоест писмото минава през общината до нас 

тоест принципала. Преди няколко месеца тук имаше събрание общо с 

лекарите и медицинския съвет на които се взеха някои решения. За 

съжаление нито едно от тях не се случи. Най-малкото можеха да се случат 

поне системните месечни срещи, да се коментира, да се търсят решения. 

Другия проблем който е изключително остър и важен, касаещ и сезонността 

която предстои. Имам предвид есента и валежите, които се очакват. Три 

месеца болницата се наводнява. Преди няколко дни след среща на госпожа 

Грозданова с шефа на ВиК господин Николов беше дошла машина  която 

временно отпуши шахтата, но това е само временно решение. Водата стига 

на около 20 см от електрическите табла, което означава във всеки един 

момент може да изгърми цялата електрическа инсталация.  Проблема за да 

се реши не  е вътре в сградата. Проблема извън нея, трябва да се прокопае 

канал и да се направи нова шахта. Това е също един много важен и 

сериозен проблем свързан с болницата и което всъщност е най-страшното 
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отново. Днес сутринта имаме обаждане от EVN като директно, ще ви кажа 

няма да ги скрия коментарите какви са от страна на EVN. Значи казват така 

че такъв случай в България като нашия няма. Карловската болница също е 

била зле, излязъл кмета публично и застанал зад болницата, тоест пред 

телевизията. Старозагорската болница е също зле и то сигурно в България 

няма болница, която да не е зле и да няма задължение включително 

областни, университетски и държавни и каквито и да ги наречем. Излязъл 

министъра и открито застанал зад болницата си. Крайно време е наистина да 

се предприемат сериозни стъпки или най-малкото наистина публично, ако 

трябва пред телевизиите, ако трябва през медиите, да се излезе и открито 

категорично да се застане, зад тази болница или да не се застане, вие си 

решете, както искате, но нещо трябва да се направи спешно. Наистина както 

ви казвам нещата до там, ножа опря в кокала. Включително отново вчера 

постъпи предложение от лекарите от членовете на медицинския съвет да се 

излезе с декларация в която да се поиска общината да поеме водата и тока 

в зимния период, защото средствата които заработва болницата покрива 

текущите си задължения. Пак казвам вие имате ежемесечни отчети и оттам е 

видно, че парите които твърдим, още от самото начало парите  които  

болницата заработва с тази стеснена дейност която и така не можа да се 

разшири въпреки всички усилия и от наша страна, сигурно и от ваша не се 

случиха нещата за съжаление. Дай боже и от догодина нещата да се случат 

по естествен път ,защото явно с протекции нищо не се постигна, нито за 

разкриване на гинекология нито за физиотерапия. 

Г-н Даскалов: -  Изтървани са сроковете, как да се постигнат 

госпожо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: –  В другите болници как се правят изключения. 

Искате ли да ви донеса другия път списък. Аз в момента също не съм но ще 

ви донеса списък включително с  изключения за разширяване на дейности 

хирургични по други пътеки, ще ви дам наистина, ще ви дам господин 

Даскалов списъка. Излиза, че е лобито не ни е толкова силно или има хора 

които продължават да пречат в развитието на болницата. Апелирам за 

спешно решаване на тези два въпроса който поставих на вашето внимание. 

Благодаря ви. 

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

Г-н Даскалов: - Крайно време е да спрем спекулацията с тази 

болница, не да говорим, че само искаме, не наричам проблемите 

спекулация, наричам вашето говорене, наричам спекулация вашите 

приказки. 
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Г-жа Чаушева: – Това наричате спекулация. 

Г-н Чаушев: - Може ли да се изслушваме. 

Г-жа Чаушева:  - Господин председател искам публично това нещо 

да бъде изнесено, че проблемите които поставям на вниманието и вчера сме 

разглеждали на медицински съвет се наричат спекулации. Благодаря ви. 

Г-н Чаушев: - Госпожице Чаушева не чухте точно. 

Г-жа Чаушева: - Не желая да слушам господин Даскалов. 

Отговорите, след като наричате проблемите които поставям спекулации. 

Г-н Даскалов: - Аз не наричам проблемите спекулация, наричам 

вашите изявления спекулация. Проблемите не са от днес и от вчера.   

Г-н Чаушев: - Госпожице Чаушева хубаво е да бъдете тука и да чуете 

отговорите, но явно не искате да ги чуете. 

Г-жа Чаушева: - Напусна залата 

Г-н Даскалов: - Аз на вас и  на останалите членове ще разясня 

какво се прави по въпроса. Наистина това са приказки, които ги слушаме от 

две години. Не се идва тука с конкретни предложения, ами какво да се 

прави, а само се говори колко е зле болницата. Има 200 хиляди лева дълг 

към ЕВН, с госпожа Грозданова проведохме разговор с ръководството на 

ЕВН, направи се един  план за разсрочено изплащане на тези  задължения 

който от болницата не се изпълнява, значи за какво говорим. Те са 

натрупани от предишните ръководства от предишния общински съвет и от 

предишния кмет и тя защо тя избяга, защото е от предишния общински 

съвет. Кой гласува общинската болница от публична общинска да премине в 

частна общинска собственост и това да даде възможност на частния съдебен 

изпълнител Андрей Кехайов „Анри – 64” да  я обяви за продан предишния 

общински съвет, а не сегашния. Защо избяга. А не ги чуе тези неща, а иска 

публично да говорим , а нека да дойде тука и да ги изслуша тези работи и 

да сме публични и да сме открити, не може само да се хвърлят обвинения. 

Аз съм провел, уведомявам ви миналата сряда заедно с господин Милемов 

проведохме среща с Андрей Кехайов и това неми го знае, но избяга щях да 

го кажа и съм постигнал договореност. Негов екип от юристи и нашите 

юристи да направим един договор за разсрочено на плащанията и да изтегли 

искането си за продажба на болницата. Това съм го направил. Но това не го 

знае, тя нищо не прави, тя само говори, сред хората и всява паника в 

народа, че ще затваряме болницата, че нещо се случва с болницата. 

Напротив ние работим, а не като нея, да говорим само и ще ми казва, че 
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спекулираме, спекулации са нейните приказки. Да, положението на 

болницата наистина  е тежко, но всичко възможно правим да го оправим. 

Как да плати общината тока и водата на болницата, кото месечно те са си 

около 12 - 13 000 лв. зимния период. От къде общината да ги предвиди тези 

пари, да ги плати на болницата, след като ние сме направили всичко 

възможно. Лимита на болницата е бъде увеличен близо 100 000 лв. на месец 

а те не могат да ги заработват 70, ако заработват 80-90 ще си покриват тока 

и водата, ще  покриват части от старите задължени. Значи трябва нещо да 

се види там в ръководството на болницата. А само се хвърлят обвинения към 

общината и общинската администрация и принципала общински съвет. 

Всички искаме да имаме болница и няма да оставим тази болница, но такива 

празни приказки, да ми говори, че щяла публично да го изнесе, нека го 

изнесе, аз не казвам че данните са спекулации, спекулации са нейните 

приказки защото настройва хората. Благодаря. 

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

Василева. 

Г-жа Василева: - По едно време си бях обещала да млъкна за тази 

болница. Защото в действителност много пъти, когато казвах някои неща и 

някои хора, бяха обидени. Но за пореден път, сега, не мога да се въздържа, 

след като господин Даскалов, каза, че ние не можем да плащаме на 

болницата ток. Че как да не плащаме. Ами 26 000 лв. бяха до февруари 

месец в бунгалата, където живеят лекарите, това го плаща общината. Това 

не е ли помощ и друго което ви моля господин Даскалов по лични причини 

тъй като имам пряко впечатление, там живее сестра ми. Искам да ви кажа 

едно медицинско лице докарва още десет човека и сума ти ток и вода, това 

лято е изхабено. За контрол ви моля, за това нещо. Един от лекарите също 

няма да цитирам име, вие всички го знаят и ползва два апартамента. Един 

от тях наводни апартамента, който го прави вече необитаем, просто ви моля 

за по-сериозен контрол. Това е всичко средства защото местните от 

общината медицински работници по същата логика, могат да поискат да не 

се плаща тока и водата осигурили сме им жилище, защо трябва да се плаща 

и тока и водата и те са разходи. Благодаря ви. Имам един въпрос към вас 

господин Даскалов който ми е поставен от работещите в детската градина 

относно трудовото възнаграждение и процентното им изплащане. Коя е 

причината, тъй като аз бях некомпетентна и не мога да им отговоря. 

Г-н Чаушев: Благодаря госпожо Василева. Заповядайте господин 

Даскалов. 
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Г-н Даскалов: - Средствата за издръжка на детските градини бяха 

към приключване към 01.08.2017 г. и това наложи да намалим то е  

законово реалното изплащане възнаграждението на работниците и 

служителите и помощния персонал в детските градини на 60% от това който 

вземат редовно. Пак казвам, че това е законово решение така е било 

миналата година те го знаят служителите и помощния персонал в детските 

градини до края на годината най-вероятно ще им бъде изпратен пълния 

размер със задна дата. 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте г-жа Тодорова. 

Г-жа Тодорова: - Аз много съжалявам, че е госпожица Чаушева 

напусна, защото имах да и казвам някои неща, особено след сесията. Прави 

ми впечатление, не знам дали и на вас ви направи това впечатление, че 

когато в самата докладна има за МБАЛ всичко е окей, ще гласувам. Ами 

господин Даскалов, пишете и вие, че сте ходили за среща, също съм 

убедена, че сте ходили за МБАЛ, обаче не сте го писали и нямаше да има 

проблем, да се гласува. Другото впечатление което ми направи забележка 

не може госпожице Чаушева да иска да плащаме от бюджета разходите за 

болницата, при положение, че тя гласува „въздържал се” за този бюджет. Аз 

съм крайно обидена и при положение, че тя казва, че нещо не й е ясно. Ами 

да каже точно какво не й е ясно, плюс това когато правим заседание на тази 

комисия по бюджет и финанси, вие знаете, на всяко заседание на каквато и 

да била комисия, всички останали колеги, са добре дошли, никой не сме го 

върнали. Ако има интерес или ако има някакво питане така ли е господин 

председател, аз съм възмутена от това отношение на госпожица Чаушева. 

Наистина е хубаво да й придадете, че това е едно тенденциозно отношение 

към нашата работа и за нея едва ли не аз съм съгласна, че тя работи там, но 

едва ли не, че ако няма нещо в тези докладни за МБАЛ, тя ще гласува 

„въздържал се”. Благодаря ви. 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма, закривам днешното заседание на 

общински съвет. Благодаря Ви за участието. 
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