
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№7 от 15.04.2019 година 
 

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

15.04.2019 година /понеделник/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 11, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Г-н Красимир Даскалов – Кмет на Община Девин 

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 

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

Искам да ви благодаря, че се отзовахте като най -вероятно всеки от вас е оставил на 

заден план някой лични или служебни ангажименти. На настоящето заседание има 

наличие на кворум от 17, присъстват 11 общински съветници. Пред вас е раздаден 

Дневния ред. Той се състои от четири точка по които трябва да се вземат спешни 

решения по тях, особено първата. 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 

допълнения, мнения и предложения по ДР. Съгласно правилника на 

общински съвет не може да се добавят допълнителни точки при извънредни 

сесии. 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. 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 15.04.2019 г. относно: Даване на 

съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на 

проект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 15.04.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №140 от 16.08.2018 г. за ползване на кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 15.04.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №141 от 16.08.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 15.04.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №98 от 29.06.2018 г. за ползване на кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства 

в община Девин.” 

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 – 51 от 15.04.2019 г. относно: Даване на 

съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за реализация на 

проект „Намаляване емисиите на парниковите газове, посредством внедряване на 

мерки за енергийна ефективност в Дом на културата гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

съветници най -напред искам да се извиня за закъснението, просто времето почти не 

ни достига в последно време и да ви благодаря за това, че се отзовахте на 

извънредната сесия на която предстой да вземем доста важни и спешни решения. 

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 

дебати и разисквания по ДЗ. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги видно е че е минала обществена поръчка за избор на изпълнител. 

Реално какви са възможностите и от кога могат да стартират дейностите за 

осъществяване на това, което го чакаме от дълго време за културния дом да 

се случи.  

 

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

 

Г-н Даскалов:– Точна дата и време не мога да кажа. Именно това наложи 

спешно да се свика тази сесия, за да можем да декларираме пред финансиращият 

орган именно Национален доверителен екофонд, че общинския съвет дава съгласие 

на общинското ръководство да ползваме кредит от Фонд „ФЛАГ” за собствено 

финансиране. Така, че ако тези всички процедури минат ние сме готови веднага да 

започнем след получаване на първото финансиране от НДЕФ. Както знаете това, 

което най -много бави са процедурите по Закона за обществени поръчки, за избор 

на изпълнител на СМР, надзор и така нататък. Всичко това до тук за тази сграда е 

приключило, нямаме обжалване и сме готови веднага след получаване на 

финансирането да започнем строително-монтажните работи.  

 

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от 

Закон за общинския дълг, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на 

местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме 

краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Намаляване емисиите на 

парниковите газове, посредством внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
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Дом на културата гр. Девин”, по Национален доверителен екофонд, Инвестиционна 

програма за климата, при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 336 325 лв. (триста тридесет и шест 

хиляди триста двадесет и пет лева) 

• Валута на дълга – лева  

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем 

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване 

- Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

3. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 
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Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 15.04.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №140 от 16.08.2018 г. за ползване на кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - 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. Заповядайте г-жо Василева. 

 

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

колеги, г-н Солаков, аз за да не вземам думата два пъти искам първо да 

изкажа благодарности относно ДЗО-51 за проекта за Дом на културата 

просто това е нещо чудесно, което години наред го гледаме като един 

паметник и е неизползваем, за което моите адмирации към вас. Г-н 

Даскалов въпреки, че не сте виновен одеве дойдох страшно ядосана и тази 
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предходната докладна ме успокои, защото съм от хората, които не обичат да 

бъдат манипулирани. Погледнете тази докладна ДЗО-52. Решението ни е от 

16.08.2018 г. там е видно, че то изтича на 25.05.2019 г. Просто тези ваши 

служители някои от тях незнам, кои и как виждате колко пъти се случват 

тези неща. Те много добре знаеха, че това ще се наложи. 

 

Г-н Чаушев:- Идеята е такава да се вкарват по навреме, защото това 

можеше да се гледа на предишната сесия. Те не следят сроковете. Можеше 

един месец по рано да се вземат тези решения. 

 

Г-н Василева:– Вие няма как да ги следите тези неща и не е ваше 

задължение, но пък затова има служители, които трябва да си гледат работата и да 

си следят нещата.  

 

Г-н Чаушев:- Поодрано да се следят тези срокове и да не се налага 

да се включват на извънредни сесии.  

 

Г-н Василева:– Да. Аз пак ви казвам, вие сте човека на които те трябва да 

ви ги поднасят няма как кмета да следи срокове. В крайна сметка служителите 

трябва да си следят сроковете и да си изпълняват задълженията. Благодаря. 

 

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №140/16.08.2018 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

 

- Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2020 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 15.04.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №141 от 16.08.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд "ФЛАГ" ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин.” 

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 

дебати и разисквания по ДЗ. Тя е идентична с предишната. Ако, няма, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №141/16.08.2018 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

 

- Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2020 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 15.04.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №98 от 29.06.2018 г. за ползване на кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства 

в община 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 

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

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №98/29.06.2018 г. по точка 1 в частта вид на дълга 

и условия за погасяване, както следва: 

 

- Вид на дълга - дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

 

- Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2020 г. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

Г-н Чаушев:- Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Благодаря Ви за 

участието и разбиране, което проявихте днес. 

 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 16.04.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


