ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
ПРОТОКОЛ
№10 от 26.06.2019 година
От извънредно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на
26.06.2019 година /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин.
На заседанието присъстват:
От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 12,
съгласно подписан присъствен лист.
От Общинска администрация:
Г-н Владимир Солаков – Зам. Кмет на Община Девин
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
Солаков, добре дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет. Искам
да ви благодаря, че се отзовахте така скорострелно както се казва на това
заседание, защото въпроса, които ще разглеждаме е изключително важен за община
Девин. Вносителят на докладната записка за днешното заседание, г-н Даскалов ще
отсъства и ще бъде заместван от г-н Солаков, съгласно Пълномощно №17 от
26.06.2019 г.
На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 12
общински съветници. Пред вас е раздаден Дневния ред. Той се състои от една точка.
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. Съгласно правилника на
общински съвет не може да се добавят допълнителни точки при извънредни
сесии и се обсъжда само темата по която е свикано заседанието. Имате
думата за допълнения, мнения и предложения по ДР. Ако, няма предлагам да
прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да гласува:
11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 11
Г-н Чаушев:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на
Общински съвет.
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ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 25.06.2019 г. относно:
Актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г. и одобряване на списък с
контрагенти на които ще бъдат изплатени просрочените задължения със средства от
банковия кредит.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Чаушев:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР,
моля да гласува:
11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 11. Приема се.

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 85 от 25.06.2019 г. относно:
Актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г. и одобряване на списък с
контрагенти на които ще бъдат изплатени просрочените задължения със средства от
банковия кредит.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Солаков:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за
разглеждане и гласуване.
Г-н Чаушев:-

Благодаря,

г-н

Солаков.

Колеги

имате

думата

за

мнения, предложения и становища по ДЗ. Към ДЗ има приложен списък. Ако
може, г-н Солаков да внесете малко яснота за по - големите фирми на които
сме длъжници. Кои са те и какви суми дължим, за да стане ясно на колегите.
Г-н Солаков:– Уважаеми г-н Председател, Колеги списъкът, които е
предоставен с всичките общо 36 фирми сме се стремили да изведем от остатъчните
задължения възможно тези, които са най - рискови. Най - напред сме взели предвид
изплащането напълно на всички, които са наложили запори с частни съдебни
изпълнители.

След

това

приоритетно

сме

вкарали

в

списъка

контрагенти

с

задължения от няколко години, които всеки момент хипотетично могат да си ги
потърсят чрез съда и съответно няколкократно да се увеличат тези суми. Ако
започна по списъка първи са с запор чрез ЧСИ - „Пътно строителство” АД – ТРЕЙС,
които средства са останали за зимно поддържане от предходните два мандата.
Междувременно на въпросната фирма „Трейс” АД сумата, която дължахме в началото
на мандата беше многократно пъти по -голяма, но всеки месец ни се удържа чрез
ЧСИ от сметката и затова, тя към момента е около 227 000 лв. „ЗЕ ЖАК” ООД, които
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също са на частен съдебен изпълнител. Те са по отношение на гориво, нафта за
детските градини. Това беше до момента докато преминем на метан. ЕТ „Джей и Ви –
Джеват Кичуков” също е чрез частен съдебен изпълнител. Това са задължения
неплатени строителни материали от преди 8 години. „Хидрокан” ЕООД с наложен
запор ЧСИ Соня Димитрова за около 24 000 лв. е изготвяне на технически проекти
за неосъществени без големи финансирания проектиране в рамките на град Девин
по отношение на водопровод. ЕТ „Илия Петров” чрез ЧСИ Тодор Витанов не съм
запознат с задължението за какво е и сумата, която дължим е 10 000 лв.
приблизително. Също не съм наясно за 1 000 лв. Имела Деянова Кокова, която също
е чрез ЧСИ. Там е малко задължението около 1 115 лв. Заемите ФОНД „ФЛАГ”, които
са изброени и те са по отношение на неверифицирани разходи както прочетохме.
Надолу са „Анжел Г” - Горан Каменов това са транспортни услуги, които част от тях
са извършвани в предходни мандати. Возене на самодейци по участия както и
неплатени суми по отношение на транспорт на деца, които се дофинансират от
общината. „Астон Сервис” това са останали суми за плащане по отношение на
сметосъбирането, когато то се е извършвали от частна фирма от предходни мандати.
„Армандо – 61” също са транспортни услуги на самодейци както и дофинансиране на
деца, които превозва. „Вик” е съответно сметки за вода на детски градини, на
общината както и обществените чешми. „Гравити Консултинг” ООД е 8 700 лв. и това
са вероятно проектантски и консултантски услуги. Дружество „ИВОИ” с около 8 700
лв. са канцеларски материали. „ЕМ ЕН Консулт” от предходен мандат и е строителен
надзор на обекти, които не са разплатени. Община Доспат са около 185 000 лв.
останали такси за депониране както и начисления за РОСВ. Община Смолян – 41 000
лв. дължим, защото когато се натрупаха задълженията и в един момент бяхме в
невъзможност да плащаме на община Доспат, и те ни отказаха да приемат
сметосъбиращите автомобили поради, което община Смолян ни позволи на тяхно
депо да разтоварваме отпадъците за известно време. Там също не сме плащали.
„Призма” ЕООД това са заснемания геодезични през годините и дължим около 8 700
лв. „Проматик” ЕООД са консултантски услуги за 3 600 лв., които бяха по
кандидатстването за програмите за Развитие по селските райони и съответно за ул.
„Гимназиална” от кв. „Врътлек” към Гробищният парк както и спортната площадка в
Настан. Двата проекта са одобрени. Трябва да се плати на консултантите, които
комплектоваха документацията. „Родоком” АД това са наеми на военните бивши
гаражи и сумата е около 11 000 лв., където е разделното събиране на общинското
предприятие. СД „Филев Хаджийски” са строителни материали поради ремонтите,
които се извършват чрез БКС както и ремонти по детски градини. „Тримед Медикал”
с 1 500 лв. не съм запознат за какво е това задължение. „Ферекс Консулт СТМ”
ЕООД, ако ви прави впечатление, че също е една от големите фирми, на които сме
задлъжнели, понеже фирмата обслужва трудова медицина – детски градини, цялата
община и предприятието БКС. Там са около 60 000 лв. за трудова медицина
натрупани през годините. „Хидро Девин” АД са около 4 000 лв., които са услуги с
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техника. Има стари задължения от предходни мандати както и рекултивация на
депото за строителни материали на входа на града. „ЕРЕА ТРАНС” също са
транспортни услуги, които са около 7 000 лв. ЕТ „Джамал Дуран – Селви Дуран” са
храните на детските градини и са около 200 000 лв. натрупани. ЕТ „Роли – Лютви
Ходжа” са около 1 600 лв. „Сигма Инвест” ЕООД това е доставката на газ за детските
градини. Те са около 30 000 лв. „Шан Транс” ЕООД са транспортни услуги
дофинансиране за превоз на деца. Успяхме и в рамките на този заем да вкараме
също и задълженията към функция образование. Заплатите на детските градини за X
и XI месец от 2018 година да ги изчистим, както и осигурителните вноски. „Доми 97”
ООД с около 1 000 лв. Това са авансови плащания по ВИК проекти, с които
кандидатствахме по селските райони. ЕТ „Данчо Любенов – Синчец” са около 2 500
лв. за почистващи препарати в община Девин. „Инженерпроект Форест” ЕООД това
са всички тези оценки, които са извършвани на ОПС на общински имоти. Общо от
този мандат и от предходния са около 19 000 лв. „Томов трейд” ЕООД е другия в
списъка, които има около тук не ми е посочена конкретна сума, но приблизителна
сума е 17 000 лв. по спомен, където задължението е за изрязване на всички стари
котли и старите парни инсталации, които извадихме от детските градини и трябваше
да освободим, за да може да направим новите инсталации на газ. Това са общо
всички задължения в размер на 1 350 000 лв.
Г-н Чаушев:-

Благодаря,

г-н

Солаков.

Колеги

имате

думата

за

разисквания. Заповядайте г-жо Василева.
Г-жа Василева:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Солаков,
Колеги вие първо трябваше да обявите заповедта за заместване, че г-н
Даскалов, ще отсъства. Ние още с едно наше решение всички подкрепихме
единодушно това да стане така, че аз отново изказвам своето мнение, че
ако се изчистят тези стари задължения и общината тръгне на чисто от това
по - хубаво няма да има. Благодаря ви.
Г-н Чаушев:- Благодаря и аз, г-жо Василева. Други колеги. Ако,
няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да
гласува:
12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 78
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
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публични финанси, чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне
на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин и чл. 79
от АПК,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява списък на контрагентите, на които ще бъдат изплатени
просрочените задължения от средствата по банковия кредит.
2. Упълномощава кмета на община Девин да подпише споразумения с
взискателите, които имат образувани Изпълнителни дела, чрез ЧСИ с район на
действие Окръжен съд – гр. Смолян.
3. Възлага на кмета на община Девин да извърши корекция на бюджета на
община Девин за 2019 г. по прихода, разхода, дейности, параграфи и подпараграфи,
съгласно одобрения списък.
4. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-н Чаушев чете:
Велизар Викторов Шанов -„ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Владимир Стефанов Митев – „ЗА”
Галя Иванова Белберова – „ЗА”
Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА”
Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА”
Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА”
Здравко Митков Стоянов - „ЗА”
Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА”
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
Свилен Хариев Виденов – „ЗА”
Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА”
Христина Тошкова Димитрова – „ЗА”
Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА”
Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА”
12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 12. Приема се.

Г-н Чаушев:-

Уважаеми

колеги поради изчерпване на дневния ред,

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Благодаря Ви още
веднъж за сериозния подход към нашата работа, за участието и разбирането, което
проявихте днес.

РУСИ ЧАУШЕВ
Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:
Славка Чавдарова /Дата: 01.07.2019 г./
Младши експерт К ОбС- Девин
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