ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Девин и неговите
комисии за 2018 година

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на чл. 27, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 109 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Девин, неговите
комисии

и взаимодействието му

с общинската администрация за периода от

01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
Съдържа информация за проведените заседанията на Общински съвет Девин
и

постоянните комисии, присъствия и отсъствия на съветници от проведени

заседания, проблеми, касаещи усъвършенстване на управлението на местно ниво и
приетите решения и актове от обществено значение. Информацията се предоставя за
сведение на общинските съветници от Общински съвет Девин кмета на общината и
общинската администрация, както и на гражданите на Община Девин.
В своята си дейност Общински съвет Девин се ръководи от следните принципи
на:
 Законност
 Гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината
 Самостоятелност при вземането на решения
 Публичност при работата на общинския съвет
За периода от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г., са свикани 18 бр. заседания от
които Общински съвет Девин е провел

17 бр. заседания, / 10 редовни и 7

извънредни /. Едно от извънредните заседания не се проведе поради липса на
кворум. В Диаграма 1 е направено сравнение за проведените заседания спрямо
изминалите години от началото на мандата през м.11.2015 год.
Дневният ред, датата, часа и мястото на провеждане на редовните заседания
на Общински съвет се обявяват на Интернет страницата на община Девин секция
Общински съвет и на информационните табла на входа на общината и ул.
„Освобождение” седем дни преди провеждането им. Всички материали се изпращат по
електронен път на общинските съветници и заинтересованите лица.
В изпълнение

на

чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, всички

решения

на

Общински

съвет Девин се изпращат на кмета на Община Девин и на областния управител на
област Смолян в 7 дневен
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собственост,

въп
проси

свъ
ързани

с

териториалното и селищно устройство, разширение на гробищни паркове, приемане
на нови и промяна в действащи наредби на общинския съвет, с ремонт на общинска
инфраструктура, почистване на улици, др.
По-конкретните решения на Общински съвет Девин за отчетния период
свързани с обществено значими въпроси са:
1. Решения във връзка с приемане на бюджета на община Девин за 2019 г. със
съпътстващите докладни записки и последващи актуализации.
2.

Определяне

на

пасищата,

мерите

и

ливадите

от

ОПФ

за

общо

и

индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с
пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна
система на БАБХ за стопанска та 2018 - 2019 г. което дава възможност на
животновъдите за ползване на допълнителни площи за отглеждане на животни и
кандидатстване по различните схеми и мерки по Директните плащания
3. Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа –гр.Девин което
доведе до реално увеличение на капацитета на центъра от 20 на 50
4. Подписване на Анекс към Споразумение за партньорство, сключено на
10.01.2017 г. между общините – членове на РСУО - Доспат, Доспат, Девин, Борино,
Сатовча и Сърница – което дава възможност на осигуряването на средства за
осъществяването на проекта на Регионалното сдружение за управление на отпадъците
на общините Доспат, Сатовча, Борино, Девин и Сърница за проектиране и изграждане
на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битово
отпадъци на входа на депото в Доспат с което ще се намалят количествата на
депонираните отпадъци, което води и намаляване и на отчисленията които плаща
всяка община по чл.64 от Закона за управление на отпадъците.
5. Учредяване право на прокарване и отстъпено право на строеж, за обект
„Поставяне и монтаж на нови външни телекомуникационни шкафове и оптична
свързаност към тях от съществуваща подземна канална мрежа на „БТК” ЕАД на
територията на град Девин, община Девин което ще доведе до подобряване на
телекомуникационните услуги.
6. Кандидатстване с проектно предложение пред Държавен Фонд „Земеделие” –
Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни предложения
№BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на
нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях”
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и
обновяване на селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. за пътя до гробищния парк от кв.Врътлек
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7. Даване на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД
за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради
на територията на гр. Девин”—жилищни и административни сгради
8. Даване на съгласие за ползване на краткосрочни кредити от Фонд „ФЛАГ”
ЕАД за проекти по Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.
9. Даване на съгласие за поемане на общински дълг за разплащане на
просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни проекти
10. Кандидатстване с проектно предложение пред Държавен Фонд „Земеделие”
– Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или
обзавеждане

на

спортна

инфраструктура”

по

подмярка

7.2.

„Инвестиции

в

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. - за
спортна площадка в кв.Настан
10. Дарение на имоти общинска собственост на ЮДЦП гр.Смолян за прокарване
и основна реконструкция на горски пътища с което ще се подобри достъпа до
земеделските земи в съответните райони на с.Триград и с.Гьоврен
11. Даване на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ”
ЕАД за разплащане на изготвените технически проекти защото без тях се ограничава
възможността за кандидатстване по различните програми
12. Определяне на структурата на училищата, центровете за подкрепа за
личностно развитие и детските градини в Община Девин през 2018/2019 учебна
година и формиране на паралелки под норматива на Приложение №7 на Наредба за
финансирането на институциите в системата на предучилищното образование през
2018/2019 учебна година в Община Девин и осигуряване на дофинансиране на
училищата

с

което

запазваме

досегашните

образователни

центрове

въпреки

трудностите пред които сме изправени във връзка с увеличаващата се тенденция за
намаляване броя на децата и учениците.
13. Приемане на План – сметка за необходимите средства по дейност
„Сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване” за 2019 г. и определяне размера
на такса „Битови отпадъци” за 2019 г. на територията на Община Девин с което
запазваме съответните промили за изчисление на такса битови отпадъци въпреки
трудностите и недостига на средства за тази дейност.
14. Даване на съгласие за безлихвен заем от Централния бюджет за изпащане
на дължимите възнаграждения и осигурителни вноски на работещите в Детските
градини, Центъра за подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс и
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С провеждане на всекидневни приемни, които продължават своето действие и
изнесени такива от председателя на общинския съвет се предоставя възможност за
вземане на отношение по поставени проблеми от граждани, по-добра комуникация с
тях и обслужването им. Тук е нужна по голяма активност от членовете на съвета за
провеждане на такива приемни и от тях самите за запознаване с проблемите на
гражданите.
През отчетния период в деловодството на Общински съвет Девин са постъпили
за обсъждане, 1070 броя преписки, във връзка с дейността на общинския съвет.
Съгласно чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, редовно се провежда

Председателски съвет, като консултативен

орган по програмата и дневния ред на предстоящи заседания на Общински съвет
Девин и по други въпроси от неговата дейност. За отчетния период са проведени 12
заседания.
Постоянните комисии към Общински съвет Девин / ПК „Бюджет и финанси.
Европейски фондове и програми” БФЕФП; ПК „Устойство на територията. Общинска
собственост. Селско и горско стопанство” УТОССГС; ПК „Образование, младежки
дейности,

спорт,туризъм,

кулрура”

ОМДСТК;

ПК

„Здравеопазване

и

социална

политика. Екология” ЗСПЕ / заседават съгласно определен от председателския съвет
график за определения месец, оповестен публично като становищата се оповестяват
ведно с докладните записки за разглеждане с обявяването на дневния ред за
съответното заседание на интернет страницата на община Девин секция Общински
съвет. Общият брой на проведените заседания на постоянните комисии за периода е
37 бр. / от които 5 са от общи заседания / с приети становища са 247 бр.
Сравнителната характеристика по постоянни комисии и брой приети становища
за периода е представена на Диаграма 5, паралелно с броя на проведените
заседания на постоянните комисии. От гледна точка на брой заседания наймногобройни са заседанията, на ПК ЗСПЕ, а от гледна точка на натовареност найнатоварена е ПК УТОССГС поради постъпването на докладни записки най-вече
касаещи устройство на територията и управлението на общинската собственост. На
заседание ПК ЗСПЕ са разгледани 22 молби за еднократна финансова помощ и с
решения на общински съвет и ПК са отпуснати 21 бр.
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Диаграма 5. Проведени заседания и приети становища от постоянните
комисии за периода
Съществена част от усилията на един законодателен орган, какъвто е и
Общински съвет-Девин, са насочени и към непрекъснатото актуализиране на
основните нормативни актове и приемането на нови такива. Необходимо е отново да
отбележа, че във връзка с направени промени в актове от по-висока степен, има
текстове от действащата общинска нормативна уредба (наредби, правилници и др.),
които все още НЕ са актуализирани, влизат в противоречие с текстове от закона,
затова е наложително те да се преразгледат основно и приведат в съответствие с чл.
15, ал. 1 от ЗНА, според който „Нормативният акт трябва да съответства на
конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”. Продължава да има
подадени протести основно от Окръжна прокуратура-Смолян пред Административен
съд Смолян срещу текстове от общински наредби, във връзка с направени промени в
закони, които не са отразени в съответните нормативни актове на Община Девин.
Затова е необходимо да се възложи на служителите от общинска администрация в
процеса на работа да следят и за направените промени в съответните закони и да
предлагат актуализация, ако се налага и спешна на съществуващите или приемане на
нови наредби, които да са в синхрон с актовете от по-горна степен. Това нещо е
коментирано многократно, но не се вземат мерки и вследствие на това има отменени
отделни разпоредби и цели наредби от Административен съд Смолян.
Основната дейност в работата на общинския съвет зависи от работата на
общинска администрация и доброто взаимодействие с нея. Въпреки заключенията в
отчета за 2017г. в насока по-добро взаимодействие във връзка с предварително
обсъждане на обществено значими въпроси касаещи по–голямата част от жителите на
общината, промени в устройствените планове засягащи обществени територии и др.
такива още преди внасянето им за разглеждане на заседания на общинския съвет
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подобрение в тази насока няма. А всичко това е от голямо значение за вземането на
правилни решения, а не да се действа на пожар въпреки, че е имало достатъчно
време за предварително обсъждане.
Уважаеми общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Настоящият отчет има за цел да осведоми освен общинските съветници така и
жителите на Община Девин, за работата на избрания от тях Общински съвет и да им
помогне при формиране на преценката им за него. Изминалият период дава
основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и
приноса му в общия обем от работата за подобряване на местното самоуправление и
развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички
ни за постигане на по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет.
Изразявам увереност, че и в останалата част от мандат 2015-2019 г., ще работим
отговорно, конструктивно и градивно в служба на жителите на общината и ще
прилагаме добри политики за развитието на Община Девин.

РУСИ ЧАУШЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
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