
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 16 от 14.11.2018 година 
 

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

14.11.2018 година /сряда/ от 16:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 14, 

съгласно подписан присъствен лист. 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Даскалов, добре дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет. На 

настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 14 общински 

съветници. Раздаден, ви е Дневния ред. Откривам извънредно заседание на 

Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. и чл. 65, ал. 3 

от ПОДОСНКВОА. 

 

Надявам се че всички сте се запознали с ДР. Имате думата за дебати 

по ДР. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н 

Даскалов, колеги, аз имам едно питане към председателя на общински съвет 

имайки предвид на какво основание се свиква извънредната сесия в 

Дневния ред са включени т.3 и т.4 относно: Обявяване на конкурс за 

възлагане управлението на „МБАЛ – Девин. Питам ви, защото ние всички 

единодушно сме взели решение, че директора на болницата е до обявяване 

на конкурс, който е задължителен. Кое доведе да не е в редовна сесия, 

която да кажем, ще е след две седмици, а е включено на извънредно 

заседание. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: – Благодаря и аз. Веднага, ще отговоря на въпроса. Редовната 

сесия за този месец вероятно, ще бъде отложена за следващият месец с набор от ДЗ 

който, ще трябва да влезнат за разглеждане месец Декември поради факта, че 

залата, ще бъде ремонтирана. За да ги включим в днешния ДР е съобразено с това 
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приема на документи да стане в тази календарна година, което е съобразено с края 

на месец Декември. Да се спазят сроковете на приема на документи за 

кандидатстване и да не прехвърля следващата календарна година. Процедурата да 

се изпълни през следващата календарна година. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и господа 

общински съветници, Уважаема г-жо Василева, председателя на общински 

съвет внесе яснота, защо в тази извънредна сесия са включени тези две 

докладни. Нищо тенденциозно просто хронологично изчакахме да влезе в 

сила Наредбата, която регламентира избора на управляващ МБАЛ – Девин. 

Съобразили сме се с това, че има и допълнителни срокове за прием на 

документи обявяване на самия конкурс, протичане на конкурса, избора 

евентуално на управляващ болницата и затова. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви г-н Председател и г-н Даскалов. 

Зададох не напразно този въпрос, колеги чуйте отговора и да обясняваме на 

хората, за да няма последствия от това какво се случва. Ние сме длъжни с 

това да сме запознати и ето аргументите, защото още с идването ми тука 

няколко пъти ми беше зададен въпроса и аз не можех да отговоря. 

Благодаря за изчерпателният ви отговор. Предполагам, че след сесията пак 

ще започнат глупави приказки, недоразумения, за което ви моля да 

информираме хората, които се интересуват. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: – Благодаря и аз. Други колеги. Ако, няма други, предлагам 

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

 

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

 

Г-н Чаушев: - Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 07.11.2018 г. относно: Приемане 

на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 08.11.2018 г. относно: Приемане 

на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 13.11.2018 г. относно: Обявяване 

на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 13.11.2018 г. относно: 

Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, 

моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 14. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 07.11.2018 г. относно: Приемане 

на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за 

установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Чаушев. Колеги имате думата по ДЗ. 

Ако има някакво неразбиране г-н Чаушев е изготвил тези вътрешни правила, 

те са отворени. Аз се запознах с нормативните актове и ми направи 

впечатление, че той изключително и изчерпателно е изготвил вътрешните 

правила. Някой от вас, ако иска да вземе отношение. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: -Искам само да допълня и да внеса малко яснота. 

Съгласно Закона за противодействие на корупцията и Наредбата към нея 

общинските съвети могат да избират постоянна комисия за проверка на тези 

декларации, но ние в нашият правилник сме вменили тези задължения на 

комисията по „БФЕФП”, която следва след приемането на тези вътрешни 
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правила да се събере и да се запознае и спрямо вътрешните правила да 

изготви един доклад и да бъде представен на общински съвет за 

разглеждане. Благодаря. 

 

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 168 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 От ЗМСМА и чл. 10, във връзка с §3 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за организацията и реда за 

извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на 

декларации и за установяване на конфликт на интереси в Общински съвет – Девин, 

съгласно Приложение №1. 

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общинския съвет и 

председателя и членовете на постоянната комисия за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси, както и на служителя в звеното по чл.29а от 

ЗМСМА за сведение и изпълнение. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,. Кворум – 14. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: - 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 08.11.2018 г. относно: Приемане 

на Процедура за избор на финансова/кредитна институция или финансов посредник. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Даскалов. Колеги имате думата за 

разисквания по ДЗ. Това е един финален етап на наши предходни решения 

във връзка с поемането на този дълг, който до голяма степен, ще облекчи 

финансите на община Девин. Имате думата. Заповядайте г-жа Василева. 

 

Г-жа Василева: - Г-н Даскалов, кога очаквате да се случат тези неща 

и мислите ли, че може да се случи? 

 

Г-н Даскалов: - Ако се приемат настоящите правила, който 

предлагам сега и те да влезнат в сила с незабавно изпълнение така, че още 

следващата седмица да направим обявление и да поискаме оферти от 

финансови институции, за да можем да изберем най добрата от тях. Нашите 

виждания са, че до средата на Декември месец би следвало да бъде усвоен 

кредита, за да може до нова година да бъдат изплатени задълженията към 

нашите кредитори и фирмите към които сме задлъжнели. Това основно са 

„Родопа трейс”, „Зежак” и зареждане на дизелово гориво. Всички знаят, че 

има доста стари задължения към „Родопа трейс” и към една фирма, която е 

изготвила проектите за водния цикъл по селата, които по -късно се 

реализираха. Неразплатени и с заведени частни съдебни изпълнителни 

дела. Това са нещата, които в най -кратък и най -бърз план трябва да бъдат 

изплатени, за да могат да се вдигнат запорите. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Ако, няма, предлагам да 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 169 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 19 от Закон за общинския дълг, във 

връзка с чл. 76, ал. 3 от АПК, при спазване на изискванията на чл. 75-78 от АПК и 

чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява Процедура за избор на финансова/кредитна институция или 

финансов посредник, съгласно приложението.  
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2. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК, допуска предварително изпълнение на 

решението, тъй като от закъснението на изпълнението може да последва значителна 

или трудно поправима вреда. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,. Кворум – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 13.11.2018 г. относно: Обявяване 

на конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно 

лечение – Девин” ЕАД, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Даскалов. Колеги имате думата за 

разисквания по ДЗ. Явно, няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 170 

 

На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 3 и чл. 4 от Наредба № 9 от 

26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане 

управлението на лечебните заведения по закона за лечебните заведения, във връзка 

с чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 37, ал. 4 и чл. 42, ал. 4 от 

Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на община Девин в 

търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Обявява конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна 

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

три етапа: 

- проверка на съответствието на представените документи с предварително 

обявените изисквания към кандидатите и необходимите документи, 

мястото и срока, в който да бъдат подадени;  
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- представяне от кандидатите на програма за развитието и дейността на 

лечебното заведение за тригодишен период; 

- събеседване с кандидатите. 

II. Приема следните условия за провеждане на конкурса: 

1. Изисквания към кандидатите: 

1.1. Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по 

медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт 

или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и 

управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или 

преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за 

висшето образование в областта на здравния мениджмънт; 

1.2. Да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по 

дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-

квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, да 

имат придобита специалност; 

1.3. Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от 

общ характер, освен ако са реабилитирани. 

2. Необходими документи: 

- Заявление за участие. 

- Автобиография. 

- Копия от документи за завършено образование и придобита 

квалификация, в съответствие с обявените изисквания, заверени 

собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналите се предоставят на 

конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса. 

- Копие от документ за удостоверяване на трудовия стаж, заверен 

собственоръчно „Вярно с оригинала”, а оригиналът се предоставят на 

конкурсната комисията за сверяване в деня на конкурса. 

- Програма за развитието и дейността на лечебното заведение за 

тригодишен период. 

3. Срок и място за представяне на документите: 

3.1. За участие в конкурса се подава Заявление в свободна форма, подписано 

от кандидата, което съдържа трите му имена, адрес, телефон за връзка и обект на 

конкурса, към което се прилагат два отделни плика, както следва: 

 Плик № 1, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи 

съответствието на кандидата с изискванията за участие. 

 Плик № 2, съдържащ разработената от кандидата Програма за развитието 

и дейността на лечебното заведение за тригодишен период. 

Плик № 1 и Плик 2 се поставят в един общ запечатан плик, на който са 

написани трите имена на кандидата и обекта на конкурса, а заявленията се 
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завеждат в деловодната система на община Девин като се изготвя специален 

регистър по реда на тяхното постъпване. 

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват 

името на подателя, датата и часът на приемането му, както и входящият номер.  
3.2. Всички горе упоменати документи се подават в срок до 17.00 ч. на 

28.12.2018 г., в деловодството във фронт-офиса на Общинска администрация – 

Девин, с адрес: п.к. 4800, гр. Девин, община Девин, ул. „Дружба” № 1. Не важат 

пощенски клейма. 

4. Теми, предмет на събеседването:  

- Основни приоритети и задачи за развитие на „МБАЛ – Девин” ЕАД,         

гр. Девин, в съответствие с националната здравна политика. 

- Повишаване на качеството на медицинското обслужване и утвърждаване 

на добър имидж на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин. 

- Стратегия за привличане и задържане на специалисти в общинската 

болница. 

- Конкретни мерки за оптимизация на разходите и увеличаване на 

приходите на болницата. 

- Ключови решения за привличане на финансиране за подобряване на 

материалната база. 

- Нормативна уредба, свързана с дейността на лечебното заведение и 

изпълнителния директор. 

5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 

Конкурсът да се проведе на 04.01.2019 г. от 10.00 ч. в заседателната зала на 

Общински съвет – Девин, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, ет. 3, при спазване на 

условията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на 

конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по закона за 

лечебните заведения. При недостиг на време за приключване на конкурса същия 

работен ден, конкурсната комисия може да вземе решение провеждането му да 

продължи в следващите дни, за което уведомява явилите се кандидати. 

6. Публикуване на информация относно провеждането на конкурса:  

Настоящото решение да се публикува във вестник „Марица” – Пловдив, както 

и на интернет страницата на Община Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, 

най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявленията за участие. 

В петдневен срок от утвърждаването на класирането от общинския съвет, 

конкурсната комисия обявява класирането на интернет страницата на община 

Девин, секция „Общински съвет”, „Обявления”, и уведомява участниците за това. 

III. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на 

„МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин /Приложение № 1/, който се предоставя на 

кандидатите за участие в конкурса заедно с документацията относно структурата, 
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бюджета, числеността и щатното разписание на персонала на „МБАЛ – Девин” ЕАД, 

гр. Девин, предоставена от лечебното заведение, в срок: от публикуването на 

настоящото решение до крайния срок за подаване на заявления за участие в 

конкурса. 

IV. Възлага на кмета на община Девин да предприеме необходимите правни и 

фактически действия по изпълнение на настоящото решение. 

Приложение № 1: Договор за управление на търговско дружество.  

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,. Кворум – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 13.11.2018 г. относно: 

Назначаване на комисия за организиране и провеждане на конкурс за възлагане 

управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр. 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-н Даскалов. Имате думата за мнения, 

предложения и разисквания по ДЗ. Ако, няма, предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 171 

 

На основание чл. 21, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 3 от Закона за 

лечебните заведения, чл. 5 и чл. 6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и 

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения 

по закона за лечебните заведения във връзка с Решение № 170 от 14.11.2018 г. на 

Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурс за 

възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” 

ЕАД, гр. Девин, в състав: 

 

Председател: Венета Стамова Тодорова – общински съветник 

Секретар: Надежда Асенова Ризова – началник на отдел „Правно 

обслужване” в Общинска администрация – Девин, юрист 

Членове:  

 д-р Нина Викторовна Берберова, магистър по медицина 

 Представител на РЗИ – Смолян. 

 Представител на РЗОК – Смолян. 

2. Определя възнаграждения за членовете на комисията, както 

следва: 

 За председателя – 100.00 лв. 

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

80.00 лв. 

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

определени с Решение № 170 от 14.11.2018 г. на Общински съвет – Девин, и в 

съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по 

закона за лечебните заведения.  

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

комисия изготвя съответните протоколи за работата си и представя на Общински 

съвет – Девин за одобрение извършеното, съгласно чл. 10 от Наредба № 9 от 26 юни 

2000 г. на МЗ, класиране на кандидатите. 

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

реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения 

по закона за лечебните заведения предложеното от комисията класиране се 

утвърждава на първото заседание на Общински съвет - Девин, след провеждането на 

конкурса, но не по-късно от двумесечен срок от получаване на решението на 

комисията. 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ,. Кворум – 14. Приема се. 
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Г-н Чаушев: - Колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам 

днешното извънредно на общински съвет. Благодаря Ви за участието. 

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил:  
Славка Чавдарова /Дата:                          г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


