
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

- 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 9 от 29.06.2017 година 

 
 

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

29.06.2017 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Владимир Солаков – Зам.кмет на община Девин. 

Цветан Славков – кмет на с. Триград 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

настоящото заседание 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. Кмета  е в отпуск със Заповед на 
г-н Даскалов, г-н Солаков го замества. Уважаеми гости на  днешното заседание на 

общински съвет, има наличие на кворум. От 17 общински съветника присъстват 15 

общински съветника. Откривам редовно заседание на общинския съвет, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА. Предварително ви е раздаден дневния ред  

всички са запознати с него коментирахме в председателския съвет, коментирахме  и  

в комисиите. Ако имате някакви допълнителни мнения, имате думата. Заповядайте! 

Ако няма такива, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 06.06.2017 г. относно: Управление 

на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 



 
 
   

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 99 от 06.06.2017 г. относно: Отдаване 

под наем на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 06.06.2017 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2017 г. относно: Приемане 

на Актуализиран план за финансово оздравяване на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 16.06.2017 г. относно: 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция и ремонт на горски 

автомобилен път в местност „Маркова колиба - Бойдалъка””, землище с. Гьоврен, 

община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 16.06.2017 г. относно: 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за обект „Направа на нов горски 

автомобилен път в местност „Кожарско дере””, землище с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 19.06.2017 г. относно: 

Разглеждане на Годишен финансов отчет на МБАЛ „Девин” ЕАД за 2016 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 81 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 88 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 19.06.2017 г. относно: Върнато 

за ново обсъждане Решение № 92 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин. 
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Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС – Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 21.06.2017 г. относно: 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност 

„Банята” в землището на с. Михалково. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 21.06.2017 г. относно: 

Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за 

ПИ 20465.161.12 в местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

По т.13 има постъпило питане от инициативен комитет "Да защитим водата 

на Девин", което ви е раздадено и се намира пред вас, ако можем днес, ще 

отговорим, ако, не,  на следващата сесия.  

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

 

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

 

Преди да пристъпим към разглеждане на т.1  от  дневния ред, позволете ми 

имаше искане от кмета на Триград, да му дам думата за 5 мин., във връзка с един 

проблем в населеното място. Натиснете копчето на микрофона. Заповядайте г-н 

Славков. Ако можете по-накратко, да ни докладвате за пробема. 

 

Г-н Славков: - Уважаеми общински съветници в с.Триград има огромен 

проблем с улиците.  Няколкократно писахме жалби, има и докладни, но никой не ми 

обръща внимание. Хората от селото много добре знаете, че се занимават с туризъм.  

Туристите в момента не могат да стигнат до къщите за гости, където трябва да бъдат 

настанени. Знам че никой не е виновен за това, което ни е поднесла природата, но 

вие сте хората, които трябва да се сещате за населението, не само по време на 

изборите, а и през другото време, за да може, да се оправи, този неотложен 

проблем. Вчера също мина бедствие, аз няколкократно подчертавам, улиците лично 

с мои средства ги правих, улиците не само заплатата не ми стига, но и с други 

средства не ми стигат.  Вие сте хората, които малко по - малко да вземете, да си 

правите тези улици, като няма средства за асфалтиране, да бъдат от бетон. Защото и 

това което сме изградили даже, на места от снощните дъждове, изровиха 

канализацията и  водопровода на селото. Но не може да бъде все така, да го нарека, 
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може и пресилено да ви звучи, утре другия ден, ще  плъзне епидемия.  Туризма ще 

ни бъде обречен на обрат. Затова ви моля, да вземете някакво решение, някакви 

бързи мерки. Машините в момента работят, горе, за да оправят нещата, защото 

всички знаете, че  в хотела има сватба има и чужди туристи. Никой не е виновен, че 

природата ни е такава. Хората виждат във ваше лице, когато плащат данъци вие сте 

представители на държавата. Вие трябва да вземете тези решения. Искам да ми 

дадете отговор, в какъв срок, може да се вземат такива решения, г-н кмете, за 

оправянето на тези проблеми. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: – Благодаря и аз г-н Славков. Заповядайте г-н Солаков. 

 

 Г-н Солаков: - Уважаеми г-н председател, колеги общински 

съветници, уважаеми г-н Славков, след валежите които се изляха в община 

Девин в тази една седмица, ние правим обход по населените места. Днес 

след обяд ще бъдем в с. Грохотно и с.Триград. Там ще сметнем какво е 

необходимо. Към момента няма оперативна програма, по която може да 

кандидатстваме за финансиране на  улици, възможност имаме  със собствена 

техника може, да ги вкараме под някакво прилично състояние, да подготвим 

в капиталовата програма, да заложим средства за следващата година. 

Евентуално ако няма европейски програми, такива национални, за 

асфалтиране на улици, да по направим част от тях, това мога да отговоря 

веднага. Днес ние след обяд около 4 часа може да ви посетя на място с 

техниците, за да сметне приблизително грубо казано, какво е необходимо за 

ремонта на тези улици, ако те не са проектирани преди, това не знам, кои 

улици са нарушени в с.Триград. 

 

Г-н Славков: - 80% от черните улици които са стръмни в момента са не проходими. 

Включително и нашата към новия квартал. В момента вие докато отидете, значи 

улиците ще бъдат направени навсякъде, защото, хората нито не могат да  отложат  

сватбата, нито чужденците не могат да си отложат техните неща. Въпроса е че  

трябва да се вземе някакво крайно решение, за което аз говорих по 5 кубика бетон,  

да се излива на място, до сега щяхме да асфалтираме най- стръмната улица,  която е 

най - проблемна от пансиона нагоре. Защото от там като тръгне, ние по селски  му 

викаме селянтията с чакъл с всичко , слиза чак долу до старата фурна, до новия 

асфалт. Сега когато ни е единствен път и  големите коли  минават от там върху 

камъните ще начупите новия асфалт и шахтите счупиха колите  с трупите , също не 

можах да ги спра , защото писах жалби и се боря срещу горските стопанства, защото 

те си имат път, защото това което имаме и него ще  счупят, поне това да защитим. 
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Г-н Чаушев: – Благодаря г-н Солаков, надявам се, днес следобед  в по 

оперативен план,  да бъде посетено населеното място и да се реши въпроса в 

бъдеще с действия, оттук нататък.   

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 06.06.2017 г. относно: Управление 

на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 93 

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

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Дава съгласие да бъдат включени  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г. ” Раздел IV – Наем и управление, 

част от следните недвижими имоти – публична общинска собственост: 

1. Помещение за стоматологичен кабинет с площ от 20 кв.м., находящо се на 

II-ри етаж в сградата на Кметство и здравна служба в  гр. Девин, кв. Настан, в УПИ 

I, кв. 120 по плана на гр. Девин, кв. Настан. 

2. Четири броя терени всеки с площ от 15 кв.м. в гр. Девин, общ. Девин, 

обл. Смолян, попадащи в имот с идент. № 20465.502.5020, предназначени за 

поставяне на преместваеми обекти, за търговска дейност – павилиони, съгласно 

изготвени схеми за поставяне от № 1 до № 4 с дата 10.05.2017 год. на Гл.архитект 

на Община Девин. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 
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Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

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 - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Колеги, само една молба, когато вземате думата и когато се провежда 

поименно гласуване, да си включите микрофоните, за да може, да нямаме проблеми 

със записите, за което, ще Ви бъда благодарен. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 99 от 06.06.2017 г. относно: Отдаване под 

наем на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

ПК „УТОССГС”,  но има и предложение по докладната записка, защото към 

докладната записка, няма за конкретен срок за отдаване под наем  за 

въпросните терени. Предложението на комисията по устройство на 

територията и общинската собственост е да бъде отдадено за 5 години.  

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

госпожице Чаушева 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин заместник-кмет, колеги, въпросът ми е къде, ще бъдат поставени 

тези временни постройки и щях да предложа също, да бъде намален срока  

на 5 години. 

 Г-н Чаушев: - Благодаря! Веднага ви отговарям към докладната 

записка има приложена схема, ако сте разгледали, схемите, ще ви стане 

ясно. Схемите за поставяне на павилионите са на пазара горе на „Върбата”, 

така както е поставен белия павилион там, пространството между него и 

ресторанта„Върбата” с одобрена схема от архитекта и с еднаква визия на 

всички павилиони, които ще се поставят там. Да не са такива различни, 

както са по-нататък. 

Г-н Чаушев: Колеги, имате думата. Да считам, че няма такива, 

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

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

Подлагам на гласуване предложението на ПК „УТОССГС”,  за срок от 5 

години, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 94 

 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14 , ал. 7 от ЗОС, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Дава съгласие за отдаване под наем след провеждане на търг с явно 

наддаване за срок от 5 год. на: 

1. Четири броя терени всеки с площ от 15 кв.м., в гр.Девин, общ. Девин, 

обл. Смолян, попадащи в имот с идент. № 20465.502.5020, предназначени за 
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поставяне на преместваеми обекти, за търговска дейност – павилиони, съгласно 

изготвени схеми за поставяне от № 1 до № 4 с дата 10.05.2017 г. на  Гл. архитект на 

Община Девин. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

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 - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 06.06.2017 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

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: 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 95 

 

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

Решение №40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

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

област Смолян на Красимир Велинов Данаилов от град Девин, ул. «Извора» № 12 с 

годишен обем – до 54.4 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: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 
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Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев -„ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2017 г. относно: Приемане 

на Актуализиран план за финансово оздравяване на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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. 

Г-жа Чаушева: - За пореден път се налага да гласуваме подобна 

докладна. Въпросът ми е кое конкретно налага, отново да актуализираме 

Плана за финансово оздравяване и въобще има ли някой, който продължава 

да вярва, че това нещо, ще се случи. Благодаря ви. 

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

Г-н Солаков: - Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо 

Чаушева, докато е в сила решението ни и желанието ни,  за оздравяване на 

Община Девин, този финансов план за безвъзмездно финансиране от 

държавата и покриване на старите задължения ние следваме  разпоредбите 

на Министерството на финансите, което изисква от нас, нови актуализации 

нови, как да кажа, действия и решения с надеждата, че ще ни одобрят. 
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Успоредно с това г-н Даскалов на предходната сесия ви е запознал, 

доколкото ми е известно с алтернативно решение, имало теглене на 

безлихвен заем, който да покрие всички задължения, за да се измъкнем от 

този омагьосан кръг на постоянното им нарастване такси и лихви и 

допълнителни разноски, затова ние следваме предписанието на 

Министерството на финансите. В момента в който изясним възможни 

параметри и  лихва    на теглене на заем - ниско лихвен заем  за покриване 

на задължения, ние ще го представим. До колкото съм запознат в 

следващите два месеца,  ние ще го представим на вашето внимание, 

предложение за такъв заем и ако вие го приемете ние ще го оттегли ме 

плана за оздравяване и тръгваме към хипотезата, теглене на заем за 

покриване на всички задължения. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Ако позволите и аз мога да вметна с предишни наши 

решения, бяха взети  решения на общински съвет, за теглене на заем от  

фонд Флаг за покриване на някои дейности, финансирани по оперативните 

програми и точно тези  наши решения за заеми от фонд Флаг играят в 

процентите в които се следят от Министерството на финансите. Затова се 

налага актуализиране на този финансов план за финансово оздравяване. В 

предишната докладна с която ние възложихме на общинска администрация 

да изготви актуализация на  плана, беше подробно обяснено, за какво става 

въпрос. Други колеги. 

Г-жа Чаушева: -  Уважаеми г-н председател, благодаря ви, че ми 

отговорихте, на въпроса, кое наложи разглеждането на този  проблем. А по 

отношение на алтернативния проект, който се предлага за излизане от 

финансовата криза на Община Девин, това е възможно най-лесната, най-

лесния начин и този възможен лесен начин, ще падне единствено и само 

върху  плещите на бедният, безработният народ на община Девин. Всеки 

предишен кмет, би могъл да го ползва, като средство за решение, но 

предишните кметове, са се мъчили, да не натоварват жителите на Община 

Девин с  изплащане на   заеми, а да търсят помощ от държавата. Искрено се 

надявам, да се случи и сега, за да не страда, отново народа на Община 

Девин. 

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

Г-н Солаков: - Г-н председател, уважаеми госпожо Чаушева, едно 

пояснение изключително много настояваме и сме за  задължителното 

оздравяване оздравителната програма и се надяваме това да се случи 

междувременно докато настояваме, търсим и така да кажа път чрез, който 

да го одобрят. Въпросният беден, изстрадал народ, на негов гръб, се 
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акумулират огромни такси, лихви разноски по съдебни дела и задълженията 

набъбват светкавично бързо. В един момент теглене на заем с лихва от 

порядъка на 3 процента оскъпяване на тези задължения, това е нищожна 

сума в сравнение с това което се случва в момента. Имаме задължения, 

които се вдигнали над три пъти в предходния мандат от 40 000 лв. са 

станали на 150 000 лв. едни от предходните два мандата, един от основните 

кредитори на Община Девин. Няма да споменавам юридическото лице, 

което, беше осъдила общината за 140 000 лв. два мандата назад, тези пари 

бяха станали милион и половина от 140 000 лв. Не знам дали си спомняте в 

началото на нашето управление ние преведохме на въпросното лице, 

юридическо лице тези 140 000 лв. оттам продължиха съдебните спорове, 

относно лихвите натрупани милион и половина и накрая, когато направо да 

си го кажа, това лице беше  готово да ни осъди и  да препише  милион и 

половина за тия пари,  кмета  на общината проведе разговор с него. Той се 

отказа и с своето бездействие, загуби делото. Така с този си разговор  

кмета, да се проведе среща с него,  кмета спести на общината милион и 

половина. Това става, но  колко са тези хора, сърцати, които ще се откажат 

от такива пари не мъчени, да ги кажа така, че ние смятаме още два месеца 

да направим всичко възможно и след това да ви представим на ваше 

внимание параметри на покриване на кредит за покриване на  

задълженията, ако не ни одобрят оздравителната програма. Благодаря. 

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

Г-жа Чаушева: -  Уважаеми господин заместник кмет, наясно съм с 

всички лихви, които се трупат върху задължения, защото не е нещо 

непонятно или ново за мен. Въпросът е, че жителите на Община Девин, 

мисля, че една от причините поради, което оказаха голяма подкрепа за ГЕРБ 

и са се надявали, но политическа подкрепа и на решения които ще бъдат в 

полза и в интерес на всички нас, така че, търсете решение. Когато имаш 

желание намираш начин когато нямаш желание намираш оправдание. Знам 

че имате желание ясно е на всички, но основното което трябва да получите 

от вашите хора е политическата подкрепа и съответно тази оздравителна 

програма наистина да стане факт, защото, мисля че това не е невъзможно. 

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожице Чаушева. Ако позволите и аз да 

добавя.Коментирано е въпроса, който засегна господин Солаков за 

оздравителните програма и въпросът с безлихвените, въпросът за 

евентуален кредит, който общината може да изтегли, за покриване на 

всички стари задължения, от тук нататък да се тръгне на чисто. Вариантите 

са два. Да бъдем одобрени да ползваме този безлихвен кредит на 

Министерството на финансите, който е за милиони и шестотин хиляди. Друг 
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вариант  за теглене на безлихвен кредит пак на Министерството на 

финансите, който предполагам, няма да натовари, кой знае колко общината 

при положение, че няма да плащаме лихва. Третия вариант е теглене на 

кредит от търговска банка с ниски и перефиоциални условия. Това сме го 

коментирали, няколко пъти, предстоят още една две срещи с Министъра на 

финансите за да видим, докъде ще се стигнат, тези планове за финансово 

оздравяване. Доколкото имам информация  съм запознат и съм проверил в 

някои общини, има вече отпуснатите средства във връзка с оздравителните 

програми. Значи на национално ниво е по-лесно да се работи в тази посока. 

Надявам се да дойде и нашия ред. В най-скоро време във връзка с 

одобрението на оздравителните планове. Ако ли не тогава, вече ще се 

пристъпи към другия вариант. Но по-хубаво е да плащаш или не, средства 

да кажем грубо 30 - 40 000 лв. на месец, отколкото всеки ден, да те дърпат 

кредитори, за  суми за запори, да се чудиш какви  еквибалистики  да 

правиш, за да може да изплуваш от положението. Други колеги. Кажете г-жо 

Чаушева. 

Г-жа Чаушева: -  Може ли да посочите някакъв срок в който тези 

неща ще се случат. 

Г-н Чаушев: -  Аз лично, не мога да се ангажирам със срокове.  

Г-жа Чаушева: -  Г-н заместник може ли, да посочите срок. 

Г-н Солаков: - Ако   оздравителния план и път в  програмата, бъде 

одобрена и преминем,  откъм хипотеза искане на безлихвен заем, от 

Министерството на финансите, ние сами трябва да си дадем  срок,  докога 

ще чакаме одобрението  и ако то хипотетично, не дойде и преминем на 

третия вариант, теглене на ниско лихвен заем от търговска банка, ако 

Общински съвет даде съгласие да изтеглим такъв, да изпълним 

необходимите действия, избора на тази банка се случва по реда на ЗОП. Или 

иначе казано, трябва да обявим открита процедура, като заложим 

параметри, сума, срок, максимална лихва, дори ако участникът примерно 

няма клон на територията на община Девин, трябва  да разкрие такъв, 

такава процедура по изготвянето й, подаването на оферти по нея, трябва 

около 2 месеца. Съответно след това, ако няма  обжалване има  

документална работа на Комисията, дали да избере изпълнител и то трае 

около един месец. Срока за обжалване около 2 седмици, което означава, че 

около края на годината, може да имаме резултат. Благодаря. 

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

Заповядайте госпожо Василева. 
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 Г-жа Василева: - Уважаеми господин председател, уважаеми 

господин Солаков, колеги и гости в залата, най-вероятно госпожа Чаушева 

имаше предвид, докога и може би ние трябва да решим, ще чакаме резултат 

от този финансов оздравителен план. Предполагам, че за това ставаше 

въпрос, да преминем евентуално към следващата стъпка. Благодаря  

Г-н Чаушев: -  Благодаря и аз. Конкретно мога да кажа в момента не 

можем, да вземем, някакво решение. До кога, може да чакаме. Ако сте 

съгласни, да изчакаме кмета да се върне, да се изчакат и разговорите, 

които ще проведат и този месец с Министъра на финансите. Да се види, до 

къде ще докара резулта и евентуално на  следващата сесия, ОбС може, да 

предприеме някакви стъпки в тази насока. Ако сте съгласни с това нещо, 

ние не можем, да заложим никакви срокове, да не изпаднем в някакъв 

цайнот, по който се чудим, как да излезем. Други колеги.  

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 96 

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

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

публичните финанси и във връзка с наши Решения №133 от 18.08.2016 г. и Решение 

№56 от 31.03.2017 г., 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

1. Приема актуализирания План за финансово оздравяване на община 

Девин. 

2. Определя срок от три години за изпълнение на актуализирания План за 

финансово оздравяване на община Девин. 

3. За целите на изпълнение на актуализирания План 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 лева. 

 

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

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев -„ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 
             Ще помоля, още веднъж колегите, когато вземат думата и когато гласуват 

поименно, да си включват микрофоните. 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 16.06.2017 г. относно: Одобряване 

на ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция и ремонт на горски автомобилен 

път в местност „Маркова колиба - Бойдалъка””, землище с. Гьоврен, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

ПК „УТОССГС”.  

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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 97 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Одобрява ПУП – Парцеларен план за обект „Реконструкция и ремонт на 

горски автомобилен път в местност „Маркова колиба - Бойдалъка””, землище с. 

Гьоврен, община Девин. 

 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

 
6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 16.06.2017 г. относно: Одобряване 

на ПУП – Парцеларен план за обект „Направа на нов горски автомобилен път в 

местност „Кожарско дере”, землище с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

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: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Г-н Чаушев: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 98 

 
На основание  чл.21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Одобрява ПУП – Парцеларен план за обект „Направа на нов горски 

автомобилен път в местност „Кожарско дере””, землище с. Триград, община Девин. 

 

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

гласува: 

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

 

Г-жа Василева:  

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 104 от 19.06.2017 г. относно: 

Разглеждане на Годишен финансов отчет на МБАЛ „Девин” ЕАД за 2016 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

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

 
 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища 

от ПК „БФЕФП” и от ПК”ЗСПЕ”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Чаушева: -  Преди, не съм сигурна, но една от предходните 

сесии всички колеги знаят слуха, че г-н кмета изрази съмнение че по 

отношение на компетентното управление на МБАЛ Девин през последните 

години в момента в която , тя заработи отначало и по конкретно като 

причина бе посочил бюджета който разполагала през 2015 г., бюджета с 

който почва да оперира, след декември 2015г. т.е.  от началото на 2016 г., 

като въпроса който беше зададен, звучеше ще се опитам да перифразирам, 

как така болницата се е оправила с 35 000лв. бюджет, а с 70 000лв. и 

90 000 лв. не може. На лице е годишния финансов одит, който беше 

одитиран от нов одитор, различен от предходните. Имам два въпроса. Аз 

съжалявам, че одитора го няма, защото единия въпрос, щеше да бъде към 
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него, но тъй като го няма г-н председателя по време на заседанието каза, че 

е разговарял два пъти с одитора, може би, ще внесе яснота. Въпросите ми са 

следните. Установиха ли се някакви нарушения или злоупотреби в 

последните три години от както управлява новия управител на МБАЛ Девин. 

С какъв бюджет трябва да разполага МБАЛ за да може да се самоиздържа. 

Стана ли ясно кой е основния проблем на лечебното заведение. Благодаря. 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Да, на два пъти съм разговарял с одитора, който беше 

назначен с решение на ОбС. Отговорите които ги получих, са сходни с това което е 

изразено в становище, което е представено от одитора. Значи конкретно нарушения 

относно финансовата част  в МБАЛ, не  са констатирани някакви съществени 

финансови злоупотреби или нарушения. Проблема който идва на дружеството са 

висящите стари задължения от преди старта на възобновяване дейността  на 

лечебното заведение. Ако тези стари задължения бъдат изчистени по един или по 

друг начин, дружеството съвсем спокойно, може да функционира и с бюджета в 

момента, за който е отпуснат лимит от здравната каса при едно добро управление. 

Причината за сегашното финансово състояние на дружеството са именно тези стари 

задължения, които съществуват и са натрупани до прекратяване дейността на 

дружеството през 2013 г. ли беше. Така е посочен в доклада,  който е изготвил 

одитора. Проблемът са старите задължения, когато сме разговаряли с ръководството 

на болницата. Това е един от основните проблеми. Ако се намерят средства за 

покриване на тези задължения, надявам се, тогава вече, ситуацията ще бъде малко 

по-различна, поне такива уверен  имаме от ръководството  на дружеството. Връщам 

се малко преди това на предишната точка която гледахме, за оздравителния план 

когато се коментираше, възможността община Девин да тегли кредит, евентуално, 

ако не бъдем одобрени с плана за финансово оздравяване, коментирали сме го и с г-

н Даскалов и с другите колеги от ОА, отговарящи за финансите, ако не стане нищо с 

този план за финансово оздравяване община Девин може да тегли, малко по – голям 

кредит, който може евентуално да бъдат включени задълженията, които има към 

момента търговското дружество, за да може да ги покрием. Евентуално да бъдат 

включени и някои капиталови разходи, които могат да се направят тука в града, 

относно инфраструктура и т.н.и покриване на задълженията  на общината към 

контрагенти тези които ни дърпат постоянно и тогава общината може да стартира на 

чисто, това което сме говорили за този заем, дали ще бъде безлихвен от 

Министерството на финансите или ще бъде на някаква преференциална лихва от 

някоя търговска банка сме го коментирали, че  в общата сума която ще бъде 

заложена сума за тях, за да може,  дружеството да се излезе от патова ситуация 

която се намира в момента. Това е към момента, което мога да отговоря. 
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Г-жа Василева:  - Аз искам да споделя, това което каза господин 

Чаушев  и го  подкрепям многократно. В работните срещи относно болницата 

и го споделям отново, нямаме време да чакаме, ако видим до два месеца или 

три в  последствие разберем, че този финансов оздравителен план,  че няма 

резултат, мисля  че всички колеги са наясно, че един път завинаги, трябва 

да разрешим проблема на болницата, не само да продаваме имущество, ами  

и лихви по стари задължения. Благодаря ви. Господин Солаков. 

Г-н Солаков: -   В тази връзка искам едно разяснение, ако в този 

заем са включат задълженията на „МБАЛ” Девин, тогава, ще ни бъде по-

трудно да се обосновем към Министерство на финансите от една страна 

погасяваме неразплатени, общината не включва, само задълженията на 

кредитори. Например детските градини имат 600 хиляди неразплатени 

натрупани назад във времето задължения – горива, заплати, храна, какви 

ли не видове задължения. Освен това говорихме в конкретика да вкараме 

пари във кв. Врътлек  да го асфалтираме най-после, там живее огромна част 

от населението на Девин. Говорихме и за МБАЛ както господин Чаушев каза 

да включим и тези задължения, но толкова видове и най-различни 

задължения, имаме ще бъде малко трудно от страна на Министерството на 

финансите. Там по-лесно става, ако искаш за нещо конкретно пари, 

отколкото за най-различни неща, някой не попадат в обхвата на 

безлихвените заеми. Така, че хубаво е така, всеки да си помисли за себе си, 

докато ние си водим нашата кореспонденции, не е толкова грешно да го 

кажа, вземането на заем от банката стига да е с ниска лихва и това да не 

ощетява общинския бюджет. Доста по-лесно на мене лично, ми се вижда, 

доста по-лесно, да се реализира, подобно решение. Спокойно можем да 

кажем, банката по няма да ни държи сметка, защо на МБАЛ покриваме 

задълженията, защо покриваме заплати, какво ли не, а това вече самото 

разпореждане на финансите, знаете че става с ваша санкция. Така че то ще 

си бъде напълно открито, въобще няма да има притеснението,  на това 

искам да помислите междувременно.  

Г-жа Тодорова: - В тази връзка искам да допълня,  към това което каза 

господин Солаков, знаете, че Медицинският център, който съществуваше по-

големите задължения се натрупаха към него, имам конкретно предложение за това. 

Наистина като член на комисията по която отговарям за такива дружества с 

общинско участие, аз ви предлагам, да помислим и да назначим, ликвидатор  на това 

дружество, за да може, по този начин, тези стари задължения, които тежат на 

болницата, по някакъв начин, да се смени  процедурата на ликвидация. Просто го 

помислите колеги,  не е лошо, към председателя,  да събере тази комисия и другата 

седмица да решим този въпрос. Благодаря. 
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Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Тодорова. На въпроса ще ви 

отговори г-н Чаушев. Заповядайте г-н Чаушев. 

Г-н Чаушев: - Коментирали сме го,  този въпрос. Следващата 

седмица ще бъде намерен отговор,  имайте в предвид Медицинския център 

който съществува в правното пространство,  нали така г-жо Тодорова, това е 

отделно дружество не е….. към МБАЛ Девин. Коментирали сме  него с вас 

другата седмица, ще бъде намерено решение по него така, че въпроса е 

задействан. Благодаря. 

Г-жа Василева: - Други колеги. 

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 
 

Г-жа Василева: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 99 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 221, т.7 от Търговския закон и 

чл.16, ал.1, т.7 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственост на 

община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

11..ООддооббрряявваа  ззааввеерреенниияя  оотт  ХХррииссттииннаа  ММииттеевваа  ––  ррееггииссттрриирраанн  ооддииттоорр  ГГооддиишшеенн  

ффииннааннссоовв  ооттччеетт  ннаа  ММББААЛЛ  „„ДДееввиинн””    ЕЕААДД    ггрр..  ДДееввиинн  ззаа  22001166  гг..  

22..  ЗЗааддъъллжжаавваа  ииззпп..  ддииррееккттоорр  ннаа  ннаа  ММББААЛЛ  „„ДДееввиинн””  ЕЕААДД  ггрр..  ДДееввиинн    ддаа  

ппррееддппррииееммее  ддееййссттввиияя  ппоо  ппууббллииккууввааннее  ннаа  Годишния финансов отчет в Търговския 

регистър.  

 
 

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

гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА /Дияна Чаушева/ 

Кворум – 16. Приема се. 

 
 
 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 81 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин. 
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Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

 
 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. Ако позволите малко яснота по това 

решение. Значи то е върнато с мотиви първо:- заложените точки относно 

продължаване срока на разрешително за водоползване на минерални води, 

противоречат на Закона за водите, където са определени такси за издаване 

на такива разрешителни за продължаване и второ:- независимо че това, 

касае тарифата за наредбата за  определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин, тази промяна в тази наредба и тази 

тарифа, която е към наредбата, следва да бъде публикувана за публично 

обсъждане по административно процесуалния кодекс и тук искам да обърна 

внимание на общинска администрация, когато предлага такива наредби за 

изменение, редно е да бъдат публикувани за публично обсъждане на  

страницата на общината. Това което не беше направено по тази наредба, 

след това да бъдат входирани в деловодството на общински съвет за 

разглеждане. Благодаря. 

 
 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище 

от ПК „БФЕФП”. 

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: 

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

 
 

Г-жа Василева: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Отменя Решение № 81 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин. 

 

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

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

 
 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

 
9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 19.06.2017 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 88 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС - Девин 

 
Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ.Ако позволите, тук ще направя една вметка. 

Ние бяхме предоставили за безвъзмездно ползване на помещение в 

административната сграда на данъчната служба на Съюза на инвалидите в 

България. След направени такива допълнителни проучвания от моя страна и 

констатациите на областния управител се оказа, че съюза на инвалидите в 

България не е  организация която е на държавна издръжка това противоречи 

на разпоредбите на Закона за общинската собственост, където е казано,  че 

публична общинска собственост може да се отдава безвъзмездна 

организация с нестопанска цел когато те са  на държавна или общинска 

издръжка какъвто не е Съюза на инвалидите в България За това решение 

противоречи на разпоредбите на Закона за общинската собственост и то 

трябва да бъде отменено. Процедурата по която те могат да ползват това 

помещение е чрез отдаване на търг да се явят и да си го вземат за ползване 

в по следващи разговори с част от ръководството на Съюза на инвалидите в 

България община Девин останах с впечатлението че те нямат финанси да 

плащат макар и минимални наеми за ползване на помещението така че 

въпросът е открит и ще бъде разглеждано допълнително. Тука пак обръщам 

внимание на служителите които работят в отдел общинска собственост, 

преди да се предлагат такива докладни записки за безвъзмездно 

разпореждане на имоти публична общинска собственост да бъдат, така 

хубаво оглеждани дали дадените организации са  на бюджетна или на 

държавна издръжка. Благодаря. 

 
Г-н Устов: - Като гледам дневния ред, настоящия дневен ред, ще 

разгледаме, още една докладна записка, която е върната от областен управител. 

Време е вече, хубавичко да се отглеждат всички документи. Тези документи които 

ни се предлагат, тука пред общински съвет, защото ние нямаме възможност, ние с 

цялата нормативна уредба да се запознаем. Там където има специалисти, да речем 

свързани с отделни области да, но тъй като нямаме възможност, подробно, това ще 

ми отнеме много съществено време, нека още веднъж да се заемем с  въпросът за 

специалистите които работят в отделните области в общината също и юриста на 

общината в края на краищата, ако наистина не могат да се справят, не знам кмета 
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да вземе там някакво решение. Или да се викат юристи отвън, за да може да ни 

светват по въпросите. Въпросът е да не ставаме в неудобно положение когато ни  се 

връщат такива решения.Благодаря. 

 
Г-жа Василева: - Благодаря г-н Устов. Аз също искам да кажа, това 

което каза г-н Устов, беше ме е срам, да повдигна  този въпрос.   Мисля, че си 

спомняте многократно на работните срещи, които са много често на общинските 

съветници. Тук в залата съм го поставила този въпрос, дори и дали има хора 

наказани, защото вече година и половина работим би следвало да се научат. Нас ни 

връщат докладни, а ние не сме специалисти и разчитаме на хората които получават 

възнаграждение да си вършат качествено работата.  

Други колеги. Вие г-н Солаков ако искате заповядайте г-н Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

относно работата в  отдела, която най - вече касае общинска собственост, там ни е 

заострено вниманието и  следващата седмица ще излезем с решение, какво правим  

по отношение на изпълнението на техните задължения. Също искам така, да ви 

заостря вниманието, че този общински съвет е  изключително активен. В този мандат 

както и  общинската администрация, не знам още от началото на мандата, колко 

решения са взети господин Чаушев, може би се няколко стотин на брой. Няма сесия 

под  10 - 20 точки дневен ред. Колко сесии и колко извънредни сесии са проведени. 

Не е толкова драматично, да има върнати десетина решения. В случая с инвалидите 

предполагам, може би не знам, ще проверя са търсили да свършат работа, на тези 

хора, опитвайки се , да мине,  така без да се задълбочават. Предполагам че това е 

проблемът, не толкова че не се знаели, но колкото  са се опитали да помогнат на 

хората, но в  случая законите са си закони, колкото и социално се опитваме да 

работим трябва да ги спазваме и тях това исках да кажа. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Солаков, само една реплика, че съвсем 

сте прав, че са върнати малко решения на брой, но за това са допринесли и колегите 

съветници , от многото работни срещи, които сме коригирали и много докладни във 

връзка с нормативните основания които са пуснати. Други изказвания и мнения на 

колеги. Г-жа Чаушева: 

 

Г- жа Чаушева:  - Освен внимание към отдела който се занимава с 

общинска собственост, трябва да се обърне внимание и към отдела на юристите. 

Тези през които трябва да мине, последно докладна по отношение 

законосъобразност и пропуски които би могли да постъпят от другите отдели. Така е, 

последната институция която би трябвало, да огледа една докладна, би трябвало  да 

е по законосъобразност, това е правния отдел, така, че вниманието по скоро би 

трябвало да е насочено там. 
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Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. 

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 
 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 101 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

 

Отменя Решение № 88 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

 
10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 107 от 19.06.2017 г. относно: Върнато 

за ново обсъждане Решение № 92 от 31.05.2017 г. по Протокол № 8 на ОбС - 

Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. Ако позволите тук, пак ще вметна, точно  

за какво става на въпрос. Ние сме го дебатирали  в комисията по 

устройството на територията, но и за другите колеги. Тука става въпрос, за 

отстъпено на право на строеж. Вече е гласувано преди години, става въпрос 

за един имот от долу на Врътлек. Там е допусната една грешка в 

предишните години, при учредяване на това, отстъпено право на строеж. Не 

са предвидили изграждането на еркери към сградите. Проекта, който е 

направен, те  сградите са на калкан, трябвало да се отстъпи още право на 

строеж, за да може, да се препокрият нещата в нормите. Опитахме се да 

използваме една вратичка, за това нещо, но явно, няма как да мине. Това е 
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цялата ситуация и пак трябва да си мине, по същинската процедура която е 

в  ЗОС , ОПС  се предлага на търг.. Така, че ще си мине по нова процедура 

за да си го вземат, това отстъпено  право на строеж. Такива са мотивите и 

на областния управител. Благодаря. 

  

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Чаушев. Други колеги. 

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 
 

Г-жа Василева: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 102 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

Отменя Решение № 92 от 31.05.2017 г. на Общински съвет – Девин. 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 21.06.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност „Банята” в 

землището на с. Михалково. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

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

ПК „УТОССГС”. 

 
          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: 

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

 

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

25 
 



 
 
   

РЕШЕНИЕ № 103 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА, и чл. 124а, ал. 1, ал. 5, чл. 

124б, ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

1. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност 

„Банята” в землището на с. Михалково. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 037004 в местност 

„Банята” в землището на с. Михалково. 

 
 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 12  точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 21.06.2017 г. относно: 

Разглеждане на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за 

ПИ 20465.161.12 в местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

„УТОССГС”. 

 
          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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 104 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11  от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с 

чл. 215 от ЗУТ, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  
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1. Издава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.12 в 

местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин. 

2. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.12 в 

местност „Вадата”, землище град Девин, община Девин. 

 
 

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

гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се 
 

 

Пристъпваме към 13  точка от дневния ред 

13.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 
 
Г-н Чаушев: – На 28.06.2017 г. постъпи едно питане. Председателския 

съвет, заседава, преди заседанието на ОбС и се взе решение, то да бъде допуснато, 

за разглеждане, макар че е на ръба, но така реши председателския съвет. Колеги 

питането ви е предоставено пред всички вас, може би сте запознати. Питането е от 

г-жа Лора Славчева – Председател на ИК „Да защитим водата в Девин”. Заповядайте  

госпожо Славчева, имате думата. Ако имате някакви допълнителни разяснения 

относно питането и нещо ново в рамките на 2 минути, да го развиете. Това което го 

няма в писмен вид, да го разясните, защото ние сме запознати. Ако имате нещо 

допълнително заповядайте! 

 

Г-жа  Славчева: - Добър ден на всички! Благодаря ви, че сте успели да го 

размножите и го раздадете на членовете на общинския съвет. Доколкото ми е 

известно тези наши въпроси, които надявам се, че системата този път работи, не е 

блокирана, записва те, нали така, добре! Защото ще ми трябва протокола.  Нещо 

смешно ли казах господин Солаков? 

 

Г- н Солаков: -  Радвам се, че системата е нова и вече работи. 

 

Г - жа  Славчева: -  Защото системата  на предишното заседание беше 

блокирала.  

Г- н Солаков: - Да, знам, имаше проблем. 

 

Г- жа  Славчева: -  Мисля, че тези въпроси, които съм отправила към вас, 

към г-н председателя и към липсващия  кмет, но началника е тука, той ще му 

предаде,  но не са намерили отговор в нашето общество.  Нашето общество се 

вълнува от това което се случва с цената на водата. Присъствието на община Девин 
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в Асоциацията на ВиК услугите, становището на общината, нейната 

незаинтересованост, защото от провеждането на протоколите стана ясно, че  

общинското ръководство, въобще не е присъствало  на тези заседания на 

Асоциацията на ВиК. При вземане на решение за заличаване цената на водата в 

община Девин, съм задала няколко въпроса, както към председателя на ОбС,  така и 

към липсващото или частично липсващо от общинско ръководство. И се надявам, че 

някой, ще ми отговори на тези въпроси, съответно са сигнализирани прокуратурата, 

Кевър, и така нататък, органи които ще вземат адекватно решение, ще ми отговорят 

законосъобразно ли е повишаване на цената на водата. На какво основание и 

всички тези въпроси, чакам някой да ми отговори. Говоря, не от свое  име, говоря от 

името на инициативния комитет. Може би три, четири или по-голяма част от 

гражданството на Община Девин чакам някакъв отговор. 

 

Г- н Чаушев: - Благодаря на госпожа Славчева. Нямах намерение да влизам 

в някои дебати, относно проблеми с техниката, но щом повдигнахте вие въпроса, 

както и от някой други колеги, ще ви  репликирам по следния  начин. Преди нещо да 

се изнася в публичното пространство, било  в социални мрежи, било в органите за 

разследване и така нататък, би следвало някой, който се интересува и толкова 

загрижен за тези работи, да дойде, да провери, относно записите, дали това което е 

писано в протокола, който е публичен е вярно. Ние се стремим цялата работа на 

общинския съвет, да е публична и от следващото заседание, всички заседания на 

ОбС, ще започнат, да се излъчват, вече на живо в интернет пространството. За това, 

би следвало преди някои да твърди за манипулирани записи, за сривове в  

системата, да дойде да прослуша  записа, как е изнесено в протокола. Това беше 
само една вметка и се надявам оттук нататък всеки съветник има право, вменено му 

е по закон и по правилник, да дойде, да прослуша целия запис. Ако нещо не е 

съгласен с него, да се обсъжда, да се коригира и така нататък. Така че за такива 

твърдения, които се изнасят в публичното пространство за манипулирани записи за 

удобни услужливи сривове в системата е хубаво, преди това, да минат на проверка, 

дали това отговаря на истината или не. Не исках да влизам в такава полемика, но 

щом повдигнахте, този въпрос, съм длъжен да отговоря. Задали сте две групи 

въпроси. Единия към кмета на общината, другия е към мен. Като Председател на 

Общински съвет за които аз съм готов да отговоря. Ще дам първо думата на 

господин Солаков, ако има възможност и така готовност да отговори на някои от тях. 

Ако ли не, някои от въпросите касаят извършването на допълнителни справки, 

например въпрос № 8 какви инвестиции са вложени във Вик на община Девин  от 
влизането в Асоциацията. Надявам се на този въпрос да получите отговор на 

следващото заседание, защото, това изисква известно време за събиране на 

сведения от съответните отдели. Така че господин Солаков, ще ви отговори. 

Заповядайте Солаков. 
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Г - н Солаков: - Уважаема госпожо Славчева, доколкото на всички нас ни е 

известно съгласно изискванията на ЗМСМА, ръководител на общината Девин е кмета 

се казва господин Красимир  Даскалов. Аз чисто по Кодекса на труда и ЗМСМА, съм 

негов заместник и не може да кажете, че съм му началник. Не знам дали ви са 

известни тези закони, които функционират на територията за цяла България. 

  

Г - жа Славчева:  - Девин прави изключение. 

 

Г- н Чаушев: -  Моля ви, госпожо, изслушахме ви, ако обичате да не 

прекъсвате.  

 

Г - н Солаков: - След това,  размножаване се използва на произвеждането 

на животински видове, а не за разпечатването на хартия. Има разлика, това се казва 

копиране, а не размножаване. Правния отдел  за който ме питахте одеве е твърде 

ангажиран със служебните му ежедневно  въпроси по закона за достъп на 

обществена информация, да пише отговори от членове на инициативния комитет в 

който и вие там фигурирате, това е прекрасно. Странно е обаче, че след един ден 

забавяне на отговора, завеждате дело по 500 лв. адвокатски хонорар. Съжалявам че 

ги няма останалите членове на инициативния комитет. Странно относно как се 

развива общината, как се пишат едни хонорари, двама братя, единия пише сигнали 

другия  му е адвокат. Това си е отделна тема, на тяхната съвест да си тежи. Искам да 

ви питам и сега е момента събирайки подписката, ние  абсолютно ръководството на 

общината сме за, оставяне на същата цена на водата. Искам да ви питам и ако 

можеш да ми отговорите наясно ли сте с реалното повишаване на цената водата. 

Колко струва и колко става г-жо Славчева. 

 

 Г- жа Славчева: - Да,  ако става на въпрос, да не ни изпитвате.  Да наясно 

съм, сега, вие ли ще ме питате или аз ще ви питам. Аз съм поставила въпроси на 

които държа да ми отговорите, които не касаят само мен, това са над 10 хиляди 

жители в общината. Знаете ли каква вода пият в Осиково. Знаете ли че там ВиК не 

стъпват, ремонтите и заварките не ги правят те. Знаете ли че хората са пощурели. 

На какво основание се случва всичко това. Някой ще ли обясни ли на тези хора. 

Каква е вашата грижа за тях, не вие, ще ме питате, аз ви питам, защото сте там 

благодарение на нашите гласове за съжаление и вие сте длъжни да отговаряте пред 

населението в Девин. 

 

Г-н Чаушев: - Искам да се намеся, ако г-н Солаков, може да отговорите 

продължете. 

 

 Г-н Солаков: -  Да внеса едно пояснение за водата от  99 стотинки  без 

ДДС, водата става на 1.26 без ДДС. Иначе казано водата, ще се поскъпне  с 27 
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стотинки без ДДС, по данни на ВиК – Смолян. На всички въпроси които сте 

поставили, те са твърде много, а  аз получих питането сега, точно преди сесията. Ще 

ми необходимо време, ще ви отговоря писмено, до един на всичките, ще събера 

информация, те касаят асоциацията от една страна, ВиК –Смолян, ВиК – Девин, 

общинска администрация. В рамките до края на следващата седмица ще получите 

писмен и изчерпателен отговор на всичките въпроси. Иначе като ръководство на 

общината ние също сме, да не се увеличава водата, всеки жител на община Девин 

не е съгласен, да се вдига цената на водата. Не мога да бъда тук адвокат на ВиК 

дружеството и асоциацията да ги защитавам. Но мога да ви кажа, че явно там, има 

недостиг на пари, които те трябва да ги покрият. Виждате в Девин как постоянно се 

ремонтира вътрешната водопроводна преносна мрежа. Община Девин  в предходни 

мандати е сменила над 70% цялостно водопроводната преносна мрежа на 

населените места. Това касае Триград, Грохотно изцяло е подменена 

водопроводната мрежа. Това са големи населени места и Селча също. В момента 

отидете в Лясково, там се подменя изцяло водопровода на цялото  село, плюс 

довеждащия. Следващата седмица същата дейност започва в Стоманево. 

Общинските проекти са финансирани 100% безвъзмездно от ПУДОС. Остават 

Осиково,  Брезе и Беден. Там проекти нямаше, изготвихме, възложихме и ги имаме. 

Остава ни Настан и  водния цикъл на Девин. В момента работим по - довеждащ кв. 

Настан. Водим разговори за финансиране Осиково, Беден, Брезе. Това правим ние 

по отношение проблема с питейната вода. За водния  цикъл на Девин все още няма 

програма, по която да се финансира. Той е от  порядъка на 35 милиона. Търсим 

варианти за финансиране. Това правим ние. Това мога да ви отговоря веднага, а на 

останалите въпроси, изчерпателно писмено ще получите отговор до края на 

следващата седмица. Благодаря. 

 

Г-жа Славчева: - Благодаря и аз. Искам да попитам, след като общината е 

толкова съпричастна към проблемите на населението в общината, къде заявихте 

вашата подкрепа за това, да не се увеличава цената, така да достигне 2.65 лв. през 

2019 г. в Асоциацията при  председателя на  асоциацията, който е и областен 

управител. Къде и кога заявихте,  това, тази ваша съпричастност при условие, че 

представител на Община Девин не е присъствал, когато се е разглеждало цената на 

водата и инвестиционният план на ВиК - Смолян и така нататък, всичките  бъдещи 

инвестиции  било в Смолянска област, било в  община Девин. На кого заявихте 

всичко това, когато е нямало наш представител, запознахте ли Общински съвет с 

този проблем, получихте  ли покана да участвате в разглеждането на 

представителите на общината, област Смолян. Защо е нямало наш представител.  

 

Г- н Чаушев: -  Благодаря госпожо Славчева, мисля че въпросите които 

сега зададохте устно, са написани. Г-н Солаков каза, че ще ви отговори писмено. 

Заповядайте, ако имате нещо допълнително.  
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Г-н Солаков: - Да внеса едно пояснение. Да, съдържат се, в писменото 

питане тези въпроси, за което ние ще отговорим, съответно писмено. За да няма кой  

чул, кой не дочул. Искам да внеса едно разяснение, както и за колегите. Решението 

на Кевар,  е вследствие на  европейска директива, която изравнява цените  на 

помпените и на гравитачната вода. Иначе казано Кевар казва, Европа казва, всички 

населени места без значение, дали се изпомпва или по гравитачен път, цената 

трябва да бъде една и съща. Не пренебрегвайте факта, че на територията на село 

Беден на селата в Гьоврен, частично Настан, цената на водата ще спадне със същата 

тази сума. Там също живеят служители на Община Девин. Там водата ще поевтинее 

защото сега се използва още, ще стане и по-евтино от колкото гравитачната в 

Девин. Така че един въпрос, когато коментираме и да го гледаме от всички посоки, а 

не от гледната точка на девинци. Тези села не са в Калифорния. Там живее 

възрастно население. Има и друго измерение този въпрос. Благодаря. 

 

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

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Искам да ви кажа, че в действителност има голямо 

напрежение в общината по този въпрос. Отговор трябва да получи, не само госпожа 

Славчева, а трябва да се сведе до знанието на всички жители на Община Девин. 

Защото искам да ви кажа, персонално говоря за себе си, един ден по улиците ме 

срещнаха група пенсионери. Буквално ме обидиха  и аз да не съм в тази заигравка, 

за водата и цената, нямаше как да им обясня на хората. Защото те не искат да чуят, 

това, искат реално,  те не са глупави хората,  искат да знаят, какво се случва и 

какво може да се направи. Има проблем и трябва да се провери, ние сме също част 

от тази асоциация. Има представител в управителния съвет и трябва да се види, 

какво може да се направи, ако не вървят нещата. Другия вариант е да напуснем и да 

създадем едно частно ВиК. Да се види кое е предимство, кое недостатъци, ако 

трябва с обществото да се дебатира и те да изберат по кой път ще поемем нещата, 

да станат публични, да има яснота и да има  спокойствие, за да няма напрежение. 
Благодаря. 

  

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

 

Г-жа Славчева: - Ако може и аз.. 

 

Г- н Чаушев: -  Ако обичате малко по-кратко, отиваме вече в други теми на 

разговор, 15 мин. още малко ще изтекат. 
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Г-жа Славчева: - Искам да попитам фабриките бутилиращи  питейната 

вода, които ползват довеждащият водопровод в лицето на Балдарана и на  „Девин” 

АД , не говорим за минералната вода, говорим за питейната вода. Член 12 от Закона 

е казано, че всички предприятия, които ползват временно или постоянно 

водопроводи, които са изградени с питейна вода за регулации с публични средства 

ние сме се самооблагали два пъти общината, плюс това гражданите са участвали със 

собствен труд, без заплащане, всъщност каква е цената на тези дружества. Там 

водата увеличена ли е. Те ни разбиха инфраструктурата. Какво инвестират в община 

Девин, като се има предвид, че те въобще не са взели на концесия, те са  на 

водомер. Те защо, не са включени в увеличение на цената на водата или ще 

плащаме за сметка на юридически лица, които правят милиони левове от нашата 

питейна вода. Също искам и настоявам и не само аз, да намери този въпрос, във 

вашия писмен отговор г-н Солаков, защото този въпрос просто съм го пропуснала. 

 

 Г- н Чаушев: -  Благодаря г-жо Славчева. Всичко това което е поставено 

допълнително, като въпроси във връзка с това писмено питане, те ще бъдат 

предоставени на общинска администрация. Така че, надявам се, в писмения отговор 

който ще ви бъде даден, да бъде залегнато това допълнително, което вие 

поставихте. Аз мисля, че щом са на водомер въпросните фабрики, те също ще 

плащат цената на водата, която плащаме ние. Надявам се да е така. 

  

Г-жа Славчева: - Никъде в решението на Кевър няма  юридическите лица 

тълковани. Решението г-н Солаков не е, освен че е на база на резолюцията на 

Европейския съюз, значи той се базира на едно от фалшивите решения на областния 

управител. 

  

Г- н Чаушев: -  Ще го имам предвид, ще ви бъде от говорено на въпроса. 

  

Г-жа Славчева: - Така или иначе съм взела думата, днес този въпрос 

възникна отдолу, граждани ми го поставиха. Искам да попитам г-н Солаков, понеже 

той представлява общинска администрация в случая. Дали общинска администрация 

в поименния си  списък за изграждане на обекти през 2017 г. независимо с какви 

средства собствени или някакви други или пък други финансирания има изписани 

изграждане на обекти по укрепителни съоръжения или някакви други на улица 

„Горица” 

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

 

Г-н Солаков: - В капиталовата програма за 2017 година има заложени 

средства за улица „Горица”, за разкриване на неразкритата регулация в размер на 

6000 лева. Ако питате за подпорната стена, която си правя пред къщата госпожо 

Славчева, защото тя  е на ул. „Младост”, а не на ул.” Горица”. Защото се досещам 
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въпроса какъв ви е. Искам да ви кажа, преди получа устен сигнал от общинска 

администрация, кмета ми даде срок, незабавно да се укрепи зида на къщата, защото 

е опасно и може да падне върху преминаващи коли или граждани и аз започнах със 

собствени средства да си го оправя.  

 

Г-жа Славчева: - Значи, там не сте финансирани от община Девин. 

 

Г-н Солаков: -  Абсолютно не, не са финансирани, за мое съжаление. 

 

Г-н Чаушев: -   Благодаря г-н Солаков. Преди да ви дам думата г-жо 

Чаушева, видях че искате думата. Ако позволите, да ви отговоря на  въпросите 

които са зададени до мен като Председател на Общински съвет.  Започвам с първи 

въпрос.Кое е  упълномощеното общинско лице, да представлява община Девин, като 

член на Асоциацията по ВиК. С колко процента участва община Девин в тази 

асоциация. -  С решение от 2010 година Общински съвет е взел такова решение за 

участие на Община Девин в тази асоциация. Възложено е на кмета по онова време 

да участва в учредяването на Асоциация по ВиК – гр. Смолян и да се запознае с 

решенията на учредителното събрание. В член 198 „е” ал.3 от Закона за водите, 

ясно и точно е казано, кой представлява дадената община в асоциацията. Това е 

кмета на общината. Втората част от въпроса с колко процента участва община Девин 

в асоциацията . Съответно всеки може да го провери, може би го има на сайта на 

асоциацията. Община Девин участва като разпределение на гласове, спрямо брой 

жители население, към онзи момент на учредяване на асоциацията. Процентното 

отношение на гласовете, съгласно при преброяването на населението през 2011 

година е 6,95% с които община Девин участва в работата на самата асоциация. А 

относно бизнес план за увеличаване цената на питейната вода в община Девин този 

план, на нас не е предоставен. Поне, не е през нашия мандат и не е минал на 

обсъждане на общински съвет. Така че, не мога да ви дам отговор, защото при нас 

не е постъпвало такова становище по този бизнес план. За това ние, не сме го 

разглеждали. Мотивите за повишаване на цената на водата, най-вероятно ще ви 

бъдат предоставени от  представители на ВиК дружеството, което имахме 

намерение, аз лично и г-н Солаков сме разговаряли  с шефа на ВиК – Смолян. Той 

трябваше днеска да присъства на това заседание, но поради служебни ангажименти, 

снощи се обади, че няма да може да присъства. Но в близките дни има вероятност, 

не искам да казвам още така, докато не е потвърдена, да присъства и член на 

изпълнителната власт от Национален мащаб, който ще внесе яснота, относно цялата 

тази ситуация, относно формиране на цените на питейната вода. Но когато се 

получи някакво такова уточнение, всички ще бъдат уведомени, да присъстват на 

една такава  среща. Най-вероятно и мотивите за това увеличение, ще бъдат 

предоставени и посочени от тях. А относно взетите решения на заседанията на 

асоциацията, значи всеки един било общински съветник, било обикновен гражданин 
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при добро желание, може да посети сайта на асоциацията, там са публикувани 

всички протоколи от заседанията, на асоциацията и всички решения които са 

вземани по това нещо. Вярно получихме извадка от този последен протокол 

получихме  и е качен на сайта на общинските съветници за сведения. Не знам някой 

дали си е направил труда да го отвори и да го прочете. Става въпрос за протокола 

за питейната вода  който коригира последните решения които са вземани. Мисля че 

беше м. април, това е в тази връзка с въпросните питания. Надявам се да сте 

удовлетворени. Заповядайте г-жо Чаушева./взема думата г-жа Славчева/ 

 

Г-жа Славчева:- Аз не разбрах, запознати ли са по този въпрос, преди 

последното заседание.  Общински съвет не е получил информация, така ли  г-н 

Чаушев. 

 

Г- н Чаушев: - В общински съвет не е постъпвала такава информация 

относно предложения и бизнес план за обсъждане от асоциацията. 

 

Г-жа Славчева:- Наши представители е нямало. Така ли да разбирам. И вие 

не сте  запознати с този бизнес план.Това е обществено обсъждане с обществено 

значение.  

Г-н Чаушев: - Общественото обсъждане би следвало да си го преведат 

асоциацията.  

Г-жа Славчева:-  Не е точно така. 

Г-н Чаушев: -  Не съм на 100% сигурен, не е необходимо и не е заложено в 

Закона на водите и техните правила. Не мога да отговоря без да съм го проверил. 

Г- н Чаушев: -  То е много важно и е от същинско значение, защото касае 

нас и нашите средства. Значи трябва да има обществено обсъждане. 

 

Г-н Чаушев: -  Да, знам, това е приоритет на ВиК асоциацията. Пак 

повтарям за ваше сведение, доколкото аз се поинтересувах, последните дни относно 

увеличение цената на водата в параграф 7, ли беше, аз съжалявам някъде  го 

записах и не мога да си намеря листчето. Само да ви кажа, че той е залегнало в 

един от Законите за водите в един параграф в допълнителните разпоредби е казано, 

че на територията на една асоциация на едно В и К дружество, трябва да се 

достигне единна цена на водата. Единна цена какво ще говори на вас и на мен, това 

вече е въпрос на разбиране от ваша страна.  Единна цена  на питейната вода това 

ще рече, според мен,  едно осредняване на цените там, където са ниски, цените ще 

се увеличат за сметка там, където са високи там, ще намалеят. Това е единна средна 
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цена по-точно ще ви кажа утре обърнете се към мен, ще ви кажа къде се намира 

това нещо. 

 

Г-жа Славчева:-  Аз също съм запозната с изискванията и с това което ни 

удовлетворява или не ни, и дали ни задължава да  стоим  в тази асоциация, когато 

не са изгодни условията за нашата община, където  ние сме общината с най много 

вода на литър на човек от населението. Смолян ще плащат по-малко,  това не са по 

официални данни, където господин Славов е казал, че за съжаление Девин за сметка 

на Смолян, казвам по неофициален разговор който е проведен между народен 

представител и областния управител, малко по-висока цена отколкото би следвало. 

 

Г-н Чаушев: - Да, така е в следствие на тези промени. 

 

Г-жа Славчева:-  Ние сме съгласни. 

 

Г-н Чаушев: Ние също не сме съгласни. 

 

Г-жа Славчева: - Нашето население само си изкопало 13 километра, ние 

няма да плащаме цената за  сметка на Смолян. 

Г-н Чаушев: - Отплеснахме се в такъв дебат, където няма край. Аз също 

не съм съгласен с такова повишаване на цени и така нататък, но когато има 

законова разпоредба, тука вече правомощията на общинския съвет са малко 

ограничени, доколкото предполагам и вижте вие сте запознати с тази работа. Това 

си е законова разпоредба. 

 Г-жа Славчева: - Той е законова, но не е казано, че, задължително трябва 

да стане, то е пожелателно. 

  

Г-н Чаушев: - Общински съвет през 2010 година е приел такова решение 

да участва в асоциацията. 

 

Г-жа Славчева:- Но никога не е късно да излезем от нея. 

Г-н Чаушев: - Въпроса с излизането от такава асоциация, искам всеки 

един от вас, хубаво както каза госпожа Василева преди малко, да си помисли,  да се 

разрови, да прецени и да си изгради едно собствено мнение, което е базирано на 

ползите и загубите от едно такова решение на общински съвет. Затова и аз като 

госпожа Василева призовавам всички колеги, защото, може би някой ден и на 

дневен ред, ще дойде това нещо. Някой може да го внесе като предложение за 

35 
 



 
 
   
разглеждане и така нататък. Никой не е застрахован от нищо, но всеки един от нас 

трябва да прецени ползите и загубите. Хубаво е когато говорим на улицата да 

излизаме от някъде, хубаво е да се говори,  но когато се преценят какви са 

последствията и ползите от това нещо, тогава решението ще бъде малко по-

мотивиращо. 

Г-жа Славчева:- - Няколко града в България също има такива общински 

дружества и те не са с такива задължения.  

Г-н Чаушев: - Добре, аз апелирам, когато  твърдите, че има няколко града 

в България които си имат дружество, ви моля да проверите, да погледнете в тези 

общински дружества да видите, дали те са допуснати до участие в европейско 

финансиране или не са допуснати, само това искам да проверите и приключваме по 

темата.  
Г-жа Славчева: - Давам пример,  на вашия партиен лидер и бившия кмет 

на Габрово – г-н Дончев, Габрово  има дружество и си изгради изцяло водния цикъл 

с Европейски средства, там ви насочвам вниманието. 

 

Г-н Чаушев: - Добре, благодаря. Г-жа Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - По отношение с  проблема с водата. Доста се обсъдиха 

въпросите. Но на част от тях се отговаря и писмено. Лошото е, че отново се случи 

оная приказка, след дъжд качулка. Аз съм сигурна, че ако девинци не бяха 

възразили и алармирали за този проблем, нямаше да излезе истината за фалшивия 

протокол и за така наречената техническа грешка, която повишила цената на водата 

в Смолянска област. Но си има органи които ще си отговорят както е редно и  

съответно и гражданите с подписката, ще си изразят мнението и становището. Само 

искам да вметна, че това, което каза заместник-кмета, че в голяма част от селата е 

сменена водопроводната мрежа. Да, така е, но те са сменени по проекти. Т.е. ВиК не 

е вложила една стотинка. В подмяната на тази водопроводна мрежа. Надявам се и в 

другите населени места, да е така, където и там са европейски средства, каквото е 

необходимо да се направи. Имам един въпрос на който бях помолена от група  

родители да отговоря по  отношение на детското хранене в общината. Знаете още 

преди две години по мое предложение, мисля, че госпожа Василева е запозната 

тогава подкрепи това предложение. Предлагали сме в болницата да има така 

наречената детска кухня. По този начин от една страна ще влизат допълнителни 

средства в болницата, така както е било преди години. От друга страна така и 

родителите ще могат, да си купуват храна, за децата. Говоря за малките деца, които 

са до пет-шест години, преди да тръгнат на училище. Т.е. има писмено входирано 

искане от страна на група майки от град Девин. Не знам кога е внесено, не знам кога 

е преди, колко време е станало. По този въпрос търси ли се решение, намерено ли е 

решение. Какво следва да се направи, по този проблем. Накрая към господин 
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председателя по така наречения срив в системата. Мисля, че се води проверка от 

Районно управление в Девин по този казус, този срив. Дали е било срив умишлено 

или неумишлено е изключен микрофон. Това ще се докаже от технически лица. 

Защото аз доколкото разбрах от техническо лице, срив в системата, означава, че не 

трябва да има дори и видеозапис. В протокола беше записано срив в системата. Друг 

е въпроса, аз не мога да бъда сигурна и не го твърдя, дали умишлено или не  е бил 

изключен микрофона. Тогава когато трябвало да получим съответните отговори, 

които са от обществено значими в общината въпроси. Така или иначе все още на 

това заседание, знаете, че по правилник аз трябваше да получа писмен отговор. А 

това не се случи. Има и други начини бързо да си получа в писмен вид отговори, 

защото тези отговори ги задавам  не от мое име, а да ги задам от името на жители на 

Община Девин. Те се интересуват и аз когато, те ме срещнат и искат да разговарят, 

аз трябва да им отговоря с факти, защото, много от случаите, се оказа, че когато 

говориш нещо после го отричаш или изопачаваш факти и  обстоятелства. Така, че 

продължавам и държа да ми бъде отговорено писмено.  

Г-н Чаушев: - Ако позволите една реплика. С това ще приключим, относно 

така наречения срив в системата. Друг е въпросът кой, как го интерпретира този 

срив в системата. Това си беше моя идея, така да се пише, защото по принцип, 

когато се записва в протокола нещо което не се чува ние го пишем /не се чува/.  По 

принцип не се чува, но в момента, аз пак казвам. Ако бяхте дошли да прослушате 

записа, може би щяхте да чуете точно, за какво става въпрос и вие ще чуете 

господин Даскалов се чува, но обаче,  не се разбира, какво се говори. Разбирате ли 

ме относно изключването на микрофоните. Тези микрофони затова сме ги взели, 

абсолютно на всички с тази цел. Всеки е длъжен да си включва микрофона, когато 

говори си и носи отговорност пред избирателите, дали иска, да се чува неговото 

изявление или воля на сесията, да бъде публично или не иска. Ако не иска да бъде 

публично ще се изключи микрофона, ако иска да бъде публично ще си го включи. 

 

 Г-жа Славчева:- На открити заседания някой си кмет не искал да бъде 

публично изявление и ще си изключи микрофона, я прегледайте, какво значи 

отговорност. 

 Г-н Чаушев: - Всеки си носи отговорност за неговите действия, ако 

обичате. Така че, ако бяхте дошли да прослушате записа, може би ще сте на друго 

мнение, но това е отделен въпрос. Има органи които водят разследването. 

 

Г-жа Чаушева: - Господин председател, абсолютно сте прав, че всеки си 

носи отговорност пред избирателите и тук пред останалите колеги и присъстващи в 

залата, дали иска да бъде чут или не. Проблемът е, че за този срив, аз научих от 

журналист. Честно да ви кажа, въобще дали е записано в протокола или не, 
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отговори ще си ще си търся и ще си получа. Наистина е жалко, че аз научих от 

журналист, че в  протокола отговорите на кмета не се чуват, което означава, че на 

нас, оставете ни нашите взаимоотношения какви са тука и какви не са, хората отвън 

ни гледат и отвън си правят изводите . Вие разбирате ли. Моите уважения към вас, 

от момента в който сте станали председател и  вие сте избрани от нас  и в момента 

сте такъв, винаги  постъпвате коректно. Посланието което даваме навънка, наистина 

аз съм учила до момента, кажете ми, кога съм се правила на интересна,  да дойда, 

да ви искам протокола или да слушам записи или да предявявам някакви претенции 

към нещо. Гражданите ако ми поставят въпроса, аз съм длъжна тук,  да го поставя 

както в случая, стана че не се чува запис. Надявам се в писмен вид да получа писмо 

с отговор. Тогава хората ще го разберат, какво послание ни изпраща не дори на , а 

и извън територията на нашата общината. Върху това се замислете, при положение 

обещахте прозрачно, открито управление човешко лице. За човешкото лице друг път 

ще говорим, господин кмета отсъства. Аз към него имам много много въпроси по 

отношение на политиката в човешко лице. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Само една дуплика като сте го научили от 

журналисти и преди да го твърдите в социалните мрежи хубаво беше да дойдете да 

чуете, дали отговаря на истината или не отговаря на истината и с това мисля да 

приключим  тази полемика. Вие трябваше да получите писмен отговор, но поради 

това че Кметът в отпуск, надявам се да го получите, когато дойде другата седмица. 

Ще бъдете уведомени да си го получите, за да не чакаме следващото заседание на 

общински съвет. Благодаря ви. Г-жа Василева. 

 

Г-жа Василева: - Искам да споделя нещо,  относно това което дебатирате и 

не си спомням дали на  втория или третия ден след сесията беше, на мен госпожа 

Радкова ми се обади, във връзка с въпросите, които бяха поставени от мен и г-жа 

Чаушева към господин Даскалов, за да ме уведоми за проблема със записа и 

проведохме служебен разговор, за това й благодаря, за което бях уведомена. 

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

общински съвет. 
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