
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№2 от 05.02.2019 година 

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

05.02.2019 година /вторник/ от 09:30 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: 

Красимир Даскалов–Кмет на Община Девин 

Служители от ОА 

Гости:-Кметове на кметства 

 

Гости:-Граждани 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, Уважаеми кметове по населени места, уважаеми служители от общинска 

администрация, добре дошли на днешното настоящо заседание на Общинския съвет. 

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. От 17 общински съветника присъстват 16, 

надявам се последния колега да се присъедини към работата на общинския съвет. 

Откривам редовното заседание на общинския съвет, свикано на основание чл. 23, 

ал. 4, т. 1 от ЗМСМА, за приемане на едни от най-важните решения на общински 

съвет свързани с бюджета на община Девин и това как ще функционира общината 

през 2019 година. 

Предварително ви е раздаден Дневен ред. Така, че имате думата за 

дебати и предложения по него.  

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е 

съгласен, моля да гласува: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. – Приема се.  
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Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и господа общински 

съветници, гости днес се навършва една година от смъртта на г-н Шарлопов човек, 

които е направил не малко, за да се развие нашият град и затова моето 

предложение е да отдадем почит към този човек за една минута. 

 

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2019 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

Докладва: Председател на ОбС - Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 17.01.2019 г. относно: Приемане на 

план - график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2019 г. 

Докладва: Председател на ОбС - Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 17.01.2019 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2018 г. и приемане на такава за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 16.01.2019 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2019 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2019 г. относно: Приемане 

програмата за Разпореждане и управление на общинската собственост за 2019 г. на 

Община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 16.01.2019 г. относно: Приемане на 

бюджета на община Девин за 2019 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, 

моля да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2019 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 

31.12.2018 г. 

Докладва: Председател на ОбС - Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. За информация в залата 

искам да ви кажа както за всяка сесия така и за тази сесия с колегите 

общински съветници проведохме работна среща на която подробно беше 

обсъдена тази ДЗ. Разгледана е от всички комисии и има положително 

становище, но въпреки това може да са възникнали някакви въпроси. 

Колеги, ако има такива имате думата. Тъй като виждам, че няма и тъй като 

подробно обсъдихме и да ви кажа дори поздравихме г-н Чаушев по време на 

работната среща за един изключително добър отчет в който освен 

позитивите се съобщават и неща, които са оценени като отрицателни в 

нашата работа, ако може така да го кажа със съответните препоръки. 

Затова, предлагам процедура да прекратим с разискванията по ДЗ, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 109 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за работата на Общински съвет Девин и неговите kомисии 

за периода 01.01.2018 г. – 31.12.2018 г., съгласно приложение №1. 

 

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

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 17.01.2019 г. относно: Приемане на 

план - график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2019 г. 

Докладва: Председател на ОбС - Девин 

 

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

Искам само да допълня, че това е индикативен график, които е 

съгласно ЗМСМА и винаги може да бъде допълван с важни въпроси, които 

възникват в течение и в процеса на работа. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Председател. Както вече казахме за 

предходната ДЗ и тази е разгледана от общото заседание на постоянните 

комисии към общински съвет. Комисиите имат положително становище. 

Колеги пак ви питам, ако има възникнали въпроси имате думата. Както ви 

каза председателя на общинския съвет тази ДЗ е рутинна. Това са дейности, 

които задължително всяка година се приемат, но този график е отворен тъй 

като знаете, че динамиката в общината е много бърза и всеки месец 

постъпват много докладни с които работим, но това всяка година се гледа 

задължително и ако имате въпроси заповядайте. 

Тъй като виждам, че няма, предлагам прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за 

първото полугодие на 2019 г. - съгласно приложение №1. 

 

4 



 

Протокол №2 от 05.02.2019 г. 

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

гласува: 

 

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

Г-н Чаушев:  

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 17.01.2019 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2018 г. и приемане на такава за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Както спомена г-жа Василева 

всички ДЗ бяха обсъдени на общото заседание на постоянните комисии към 

общински съвет. Становището от комисиите е с две предложения за промяна 

в разходната част на план сметката по туризма касаещи: 

1. Сумата по т.1 в Раздел разходи, която касае озеленяване – 

закупуване на посадъчен материал, опазване и поддържане на зелените 

площи от 10 000 лв. да бъде намалена с 5 000лв. 

2. Сумата по т.6 в Раздел разходи, които касае участие на Община 

Девин на туристически борси да бъде увеличена с 5 000 лв. и сумата да 

стане 10 000 лв.  

И една забележка и препоръка към кмета на общината, че след поет 

ангажимент при приемането на план сметката за туризма за 2018 г. все още 

липсват табели с наименованията по улиците и номерация на домовете, 

което сме го коментирали и надявам се тази година да имаме възможността 

да се осъществи. Това са становищата и предложенията на постоянните 

комисии. 

Моето предложение е т.4 в Раздел разходи да придобие следната 

редакция: Проучване и реклама на туристически археологически обекти, 

забележителности, атракции, природни и културни дадености на община 

Девин в страната и чужбина. Изграждане и маркировка на туристически 

маршрути до тях, консултански услуги и изграждане на технически проекти 

за реализацията им. 

 

Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. Само да разясня на 

присъстващите в залата и на всички слушатели, защо се предлагат тези две 

предложения от ПК за промяна в разходната част на план сметката за 

туризма. С оглед на това, че почти всичкия този посадъчен материал за 
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опазване и поддържане на зелените площи касае в по -голямата си част 

поддържане на зелените площи в централната градска част. Всички вие 

знаете, че с постановление на Министерски съвет са отпуснати целеви 

средства в размер на 1 800 000 лв. за основен ремонт на централна градска 

част и най вероятно тези зелени площи ще претърпят промяна. В тази 

връзка решихме на общото заседание целесъобразно част от тези средства 

да отидат за участие на туристически борси на община Девин. Продукта, 

които се предлага от община Девин в сферата на туризма да бъде 

представен на колкото се може повече видове туристически борси на 

територията на общината, защо не и в чужбина евентуално. Това са 

мотивите за промяна на план сметката в разходната част.  

 

Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Зачитам още веднъж предложенията от общото заседание на ПК в 

Предложение №2. 

1. Сумата по т.1 в Раздел разходи, да бъде намалена с 5 000лв. 

2. Сумата по т.6 в Раздел разходи, да бъде увеличена с 5 000 лв.  

И моето предложение в т.4 Раздел разходи да придобие следната 

редакция: Проучване и реклама на туристически археологически обекти, 

забележителности, атракции, природни и културни дадености на община 

Девин в страната и чужбина. Изграждане и маркировка на туристически 

маршрути до тях, консултански услуги и изграждане на технически проекти 

за реализацията им. 

 

Колеги подлагам на гласуване предложението на комисиите, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, за 

развитие на туризма в Община Девин за 2018 година, съгласно приложение №1. 

2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2019 година, съгласно приложение №2. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„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 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 16.01.2019 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2019 година. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. ДЗ има положително 

становище от общото заседание на постоянните комисии към общински 

съвет. Имате думата за мнения и предложения по ДЗ. Заповядайте г-н 

Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

Уважаеми кметове по населени места, колеги и гости в залата имам едно 

предложение от празника на гр. Девин и минералната вода, която сума е 

5 500 лв. да бъдат взети 1 500 лв. и да бъдат дадени за празника на 

самодееца, които е на 01.03.2019 г. Мотивирам се веднага след проведена 

среща на представители от читалищата с зам кмета г-н Солаков. Знаем, че 

празника на Девин струва доста повече, но отговорността е поета от него. 

Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Шанов. Други колеги. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

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

колеги и гости в залата на комисиите обсъждахме, че няма заложени 

средства за празника на с. Брезе. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Веднага ви отговарям, че този пропуск е 

отстранен просто е била техническа грешка и не е отразено като сума. Ако 

погледнете сега приложението е поправено и за празника на с. Брезе има 

заложени сума от 1 000 лв. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Извинявам се, но пропуснах самото предложение, което 

правя. Тези 1 500 лв. да бъдат разпределени за празника на самодееца по 

следния ред: 

За гр. Девин - 200 лв. 

За кв. Настан – 200 лв.  

За с. Грохотно – 200 лв.  

За останалите населени места по 100 лв. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Искам само да уточня, че в културния 

календар е записано 01.03.2019 г. – Концертни програми на самодейци от 

читалищата и Вечер посветена на любителското творчество и няма как тук в 
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момента да го отразим конкретно, за кое читалище колко ще е сумата. Това 

ще бъде направено от отдела, които се занимава с културния календар. 

След като те са се разбрали как ще бъдат разпределени тези средства за 

самодейците на самото събиране, ние тук ще гласуваме рамката в размер на 

определени средства и предполагам, че няма да има никакви проблеми. 

Заповядайте г-н Даскалов. 

 

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

общински съветници при всички положения знаете, че тези решения няма да 

ги взимаме без ваше съгласие, без коментар и без вие да си кажете 

мнението. Така, че бъдете сигурни, че ако тези пари бъдат отклонени от 

празника на града и бъдат предадени на самодейците, те ще бъдат така 

разпределени балансирано, че да обхванат най - активните читалища и най 

- активните дейности. Всички вие знаете, че празника на града не може да 

се проведе с 5 000 лв. там се търсят допълнителни спонсори. Съгласен съм с 

предложението на г-н Шанов. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Даскалов. Други колеги. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Има постъпило предложение от колегата общински съветник г-н 

Шанов от празника на гр. Девин и минералната вода, които се провежда 

през месец Август сумата от 5 500 лв. да бъде намалена с 1 500 лв. Тази 

сума от 1 500 лв. да бъде заложена в месец Март за Ден на самодееца – 

01.03.2019 г.  

Подлагам на гласуване предложението на г-н Шанов, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

16. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка чл. 20 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от 

ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Утвърждава Календар за културните събития и прояви в Община Девин за 

2019 г., съгласно приложението. 

 

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите 

от календара за културните събития и прояви в размер на 40 000 лв. /четиридесет 

хиляди лева/. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „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 – „НЕ ГЛАСУВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2019 г. относно: Приемане 

програмата за Разпореждане и управление на общинската собственост за 2019 г. на 

Община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Тази ДЗ беше обсъдена 

подробно от общото заседание на комисиите на общински съвет. 

Становището на комисията е с предложения за промяна в предварително 

зададената програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост, касаещи се в следното.  

Комисиите предлагат: 

1. Точка 36 от Раздел I Продажби касаещи УПИ IV, кв. 152 имот 

20465.504.1030.1 на ул. „Явор” да се прехвърли в Раздел VI Наем и 

управление. Това предложение се прие с 8 - „ЗА” и 2 – „Въздържал се”. 

2. Точка 37 от Раздел I Продажби касаещи УПИ II, кв. 68 сграда с 

№20465.504.26 да отпадне от Програмата за разпореждане до решаване на 

въпроса с преместването на живеещите в сградата деца от общежитието и 

социално слабите лица в подходящи условия за живеене. Това предложение 

се прие с 6 - „ЗА” и 4 – „Въздържал се”.  

Колеги имате думата за предложения, мнения и становища по ДЗ. 

Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

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

колеги и гости в залата както знаете има предложение от комисията т.37 

касаеща сграда общежитие всички сте запознати за какво става въпрос, че 

никак не е удачно без да имаме някаква визия за хората, които живеят там 

както учащите така и социално слабите да предлагаме обекта за продажба 

докато не се реши въпроса. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-жо Василева. 

 

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

колеги и гости в залата, аз също подкрепям г-жа Чаушева. Това дебатирахме 

по време на работната среща, аз съм „За” продажбата на това общежитие, 

защото са необходими много средства за ремонт, но към сегашният момент 

това не може да стане докато не сме убедени 100% къде ще бъдат настанени 

учениците от пансиона и хората, които са социално слаби. Програмата за 

разпореждане и управление на общинската собственост е отворена. По 
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всяко време може да се включи този обект така, че мисля, че към 

настоящият момент това не е удачно. Благодаря ви. 

 

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

 

Г-жа Чаушева:- Просто наистина ви моля, моето предложение е 

тази точка да отпадне. 

 

Г-н Чаушев:- Вашето предложение се препокрива с това на ПК и 

затова няма смисъл едно и също предложение да се гласува два пъти. 

Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-жа Чаушева:- Да наистина. 

 

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

общински съветници, Уважаема г-жо Василева и г-жо Чаушева всички 

мотиви ги изложих още в дебата по време на ПК. Това общежитие във всеки 

един момент се нуждае от един спешен ремонт, които не е по силите и 

финансовите възможности на общината. Ако ние не направим тези действия, 

които ги предлагаме още следващата година на нас ще ни бъдат необходими 

не по -малко от 150 000 – 200 000 лв. за ремонт, а тези пари няма от къде 

да ги изкара общината, за да се направи това нещо. Препоръчвам ви идете 

или ако искате, ще направим една комисия и ще отидем заедно и ще се 

обедите в какви условия в момента живеят там социално слабите и децата от 

пансиона. Още в дебата на ПК, аз предложих, че общинска администрация 

има някакво решение по въпроса с продажбата на това нещо. Ние ще 

изградим две такива общежития като едното, ще бъде за ученици, а другото 

за социално слаби. Вариантите за учениците са два. Единият вариант е 

общежитието да бъде в сега съществуващата сграда на ПГЕ „А.С. Попов” или 

над гимназията. Там има достатъчно място. Другото място за социално 

слабите е пак над болницата, където има достатъчно общинско място. Така 

са направени предварителните сметки, че парите от продажбата ще стигнат, 

за да бъдат изградени едни модерни, добри, отопляеми жилища за тези 

хора. Това е нашият мотив, а от тук нататък решението е ваше. Пак казвам, 

че в момента хората, които живеят там живеят в едни мизерни, некомфортни 

условия в които никои от вас не би се съгласил да живее. Ако направим тази 

сделка, аз още и на комисията казах, че предварителният договор, ще бъде 

направен така, че докато не бъдат изградени точно тези помещения за които 

говоря и те да влезнат в експлоатация няма да допуснем евентуалния 

купувач той пък да влезе във владение на тези помещения. Както това нещо 

го направихме с другите два етажа на съответното общежитие и не че има 
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някой, които стой зад мен или пък, аз имам някакъв интерес. Напротив, аз 

нямам никакъв интерес там и не искам да си мислите за такова нещо, но 

помислете реално просто след няколко месеца там ще са ни необходими 

200 000 лв., за да направим ремонт на това общежитие. 

 

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

 

Г-жа Чаушева:- Реплика: Уважаеми г-н Даскалов знаем, че вие 

нямате лични интереси, но други хора имат и аз отново искам да отбележа, 

че етажа, които продадохме от другата страна на сградата и там живееха 

същите социално слаби, които са изместени сега от там. Парите, които 

получихме тогава от продажбата отидоха за ремонт на тези жилища. Такова 

беше условието поне когато го гласувахме и ние затова го подкрепихме, 

защото точно тогава коментирахме, че тези пари ще отидат за ремонт на 

жилищата,в които ще бъдат преместени социално слабите. Сега дали това се 

е случило така или не аз не мога да кажа. Ако не се е случило жалко, 

защото сме били подведени, но така или иначе няма как да бъда убедена, че 

по - евтино ще ни излезе да си построим нови жилища, отколкото да си 

ремонтираме това, което ни е в момента. Въпреки това може би логиката 

донякъде да ви е права в момент, че с парите които ще получим от 

продажбата евентуално ще бъдат вложени в построяването на нови такива, 

но няма гаранция обаче за това. Това са просто едни намерения. Както и 

това, че няма как да заложим в договора условието, което казахте. Просто, 

аз не съм чувала за такова нещо досега. Някой да изпълни такова нещо. 

Значи стане ли собственик той става собственик в момента в които е 

получил имота или сградата в случая. Но така или иначе молбата ми към 

колегите е следната нека да извадим това жилище в момента от продажби 

докато не се реши проблема наистина какво ще се случи и по какъв начин 

ще се случат нещата. Това ми е молбата към колегите. Благодаря.  

 

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

 

Г-жа Василева:- Аз съм напълно съгласна както и казах с г-н 

Даскалов, но да не започваме отзад -напред , а да започнем отпред –назад. 

Помните, че на работната среща има неща, които ги дебатираме в работен 

вариант, г-н Председателя предложи нещо какви сгради могат да се 

продадат. Да се започне една процедура тези средства да се използват и да 

се прецени къде ще бъде това общежитие и къде ще бъдат настанени децата 

и всеки момент колкото по скоро работим дали февруари дали март след 

като сме убедени на 100%, че това ще се случи тогава по всяко време може 

да бъде обявено общежитието за продажба. Така, че и аз предлагам от този 

13 



 

Протокол №2 от 05.02.2019 г. 

раздел продажба както и одеве казах да отпадне тази точка до разрешаване 

на проблема когато всички ще бъдем спокойни, защото програмата е 

отворена и да не създаваме обществено напрежение. Благодаря ви.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

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

колеги и гости в залата надълго и на широко коментирахме на срещата на 

всички общински съветници. Знаете, че в момента гласуваме една рамка за 

разпореждане с общинска собственост. Знаем всички и сме убедени както и 

кмета каза, колко е важно да подходим отговорно към хората, които са 

настанени там, защото наистина повярвайте ми аз съм ходила там. Има 

трифазен ток, които дори не могат да си позволят да си го плащат и всичко 

е в мухъл. По принцип, аз не мога да разбера какви са нашите притеснения 

да си гласуваме тази рамка. След което вие всички знаете, че всяка отделна 

позиция ще бъде обявяване на търг. Това, което ще продаваме и ако до 

тогава г-н кмета и тук, аз най -отговорно го казвам пред вас няма ясно 

значение какво ще се случи с тези хора, къде ще бъдат настанени, аз лично 

няма да гласувам тази същата точка да бъде обявена на търг. Затова ви 

предлагам нека да си влезне в тази рамка както е предложено от 

администрацията и ние да вървим напред, защото наистина рамката е 

отворена и могат и други сгради в последствие да влезнат, които са дадени 

за оценки и така нататък, но хубаво е да се мисли в перспектива и аз мисля, 

че ние тук всички заедно показахме, че когато дебатираме, когато се 

предлагат идеи от всички нас и се обединим около едно общо бъдеще макар 

и за тези социално слаби, макар и за сградата която се руши ние, ще 

стигнем до един добър извод и ще намерим наистина най- подходящото 

място. Аз също изразявам мнение както и колеги подходящото място не е 

ПГЕ „А.С. Попов” вторият етаж. Мисля, че всички се обединихме така, че да 

търсим в момента други предложения от ръководството, за да ги обсъдим и 

да вървим напред. Благодаря ви. 

 

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

 

Г-жа Василева:- Уважаема г-жо Тодорова според мен първо е редно 

да решим проблема, които съществува и след това да го обявим за 

продажба. След като вие казахте, аз също няма да гласувам, ако г-н кмета 

не ни предложи нещо, което има яснота и пълнота, а не може ли първо да 

видим какво ще се случи пък и може извънредна сесия да свикаме както и 

предходния път продадохме апартаментите на извънредна сесия и тогава да 

вземем решение веднага програмата е отворена. Благодаря ви.  
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Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Най лесно ни е да се съберем на извънредна сесия 

и да включим общежитието в сектор продажби. Интересно защо не се 

предложи сградата, която се руши в момента за продажба до ПГЕ, а може 

наистина там да се появи някакъв бизнес интерес и без това така или иначе 

сградата стой необитаема, руши се. Така, че по логично би било нея да 

предложим, а не да си продаваме готова сграда. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Даскалов:- По отношение на тази сграда до техникума трябва да 

ви кажа, че най -напред трябва да намерим инвеститор, който да реши да 

даде едни доста големи пари, защото тя е оценена. Тя има една много 

висока цена. Трудно е някой да вземе рушаща се сграда за тези пари. Това, 

което ние предлагаме е градивното, защото имаме инвеститор. Имаме човек, 

които е готов да даде почти прогнозната цена. Прогнозната цена на това, 

което предлагаме да се продаде е почти 531 000 лв. Човека с когото сме 

разговаряли е готов да даде около 500 000 лв. Това е идеята и затова 

разберете, че аз не предлагам нещо от което аз искам да спечеля или пък 

някой тук от вас. Няма го това нещо и със сигурност няма да оставим хората 

преди да направим нещо за тях да продадем сградата или пък човека, които 

ще бъде евентуалният нов собственик да влезне във владение преди да сме 

подготвили нещата така, че да има пансион за децата и жилища за социално 

слабите. Това е идеята. Не искам да ме разбирате погрешно, аз не съм 

човека, които ще тръгне да разпродава общинското имущество. 

 

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

 

Г-жа Чаушева:- Лошо, че предварително се коментира, кой ще купи 

сградата т.е. твърдите, че има готов човек, които даже сте си коментирали и 

цената. Това не трябваше да го казвате наистина. Между другото пак 

казвам, че не може така с лека ръка да си продаваме общинските жилища и 

имоти без да имаме визия. Айде, ако тази сграда беше необитаема нали 

някак си човек по -лесно може да преглътне такова нещо макар, че става 

въпрос за общински имоти. При положение, че тази сграда в момента е 

нужна, обитавана и каквито и да са условията, аз ще направя писмено 

питане какво се случи с парите, които трябваше да отидат за ремонт на 

жилищата, които бяха преместени социално слабите. 
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Г-н Даскалов:- Добре. Искате ли да ви направим една справка.  

 

Г-жа Чаушева:- Сега не. Нека не влизаме повече в полемика. 

 

Г-н Даскалов:- Колко пари носи тази сграда на общината.  

 

Г-жа Чаушева:- Извън тази сесия ще ги коментираме нещата. 

 

Г-н Даскалов:- Тези 5 етажа колко пари носят на общината. Само 

данъците не можем да и платим.  

 

Г-жа Чаушева:- По тази логика дайте да си продадем всички имоти, 

за да не си плащаме данъците.  

 

Г-н Чаушев:- Колеги моля ви да се придържаме по същество.  

 

Г-жа Чаушева:- Нека да вървим напред. 

 

Г-н Даскалов:- Някой неща са продадени много по рано. Хайде пак 

да не влизаме в тези подробности, които обсъждахме по време на 

комисията. 

 

Г-жа Чаушева:- Има предложение г-н Даскалов извинявам се че ви 

прекъсвам нека да вървим напред конструктивно. Има предложение 

колегите да гласуват по съвест. Благодаря ви.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости в залата, аз не мога да разбера и не можем да четем ли тук пише 

програма за разпореждане и управление на общинска собственост. Първо 

кмета не може да продаде нещо без решение на общински съвет. Подкрепям 

тезата на г-жа Тодорова не защото сме тръгнали да гоним някой и да няма 

къде да живеят. Много добре знаем, че кмета се държа отговорно през целия 

си мандат до тук и аз съм обеден, че го прави отговорно и всяко едно 

решение и всяко едно предложение минава тук през общински съвет, това 

да не го забравяме. Тогава ще се мотивираме евентуално дали е намерил, 

дали са преместени хората, дали са добре, дали им пада тавана, но само да 

не забравяме нещо, защото тука е много популистко да си говорим така 

един на друг ама тук са може би 80% от кметовите по населени места. Нещо 

имате ли да им кажете като трябва да разпределяме капиталовите разходи. 
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Колко трудно са разпределени да знаят и догодина като им залегнат едни 

200 000 -250 000 лв. за ремонт на тази сграда и като ревнат едни 12-13 

кмета дайте и на нас по 20 и знаете какво се получава. Всеки иска да се 

направи нещо. Така, че аз съм сигурен, че кмета просто предлага програма 

за разпореждане и управление на общинска собственост. Не продаваме г-жо 

Чаушева в момента нищо. Знаете, че всяко едно наше решение има срок за 

обжалване, има кой да го обжалва 100% съм сигурен. Далеч съм от мисълта, 

че искаме да оставим някой на улицата. Обеден съм, че няма да се случи 

това и вие знаете много добре. За мен няма никакъв проблем да си остане 

програмата за разпореждане на имоти и ще го дебатираме, ще се 

мотивираме когато дойде на дневен ред за продажба. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Г-жо Чаушева няколко пъти реплика 

по един и същи въпрос. Предложението ви е ясно.  

 

Г-жа Чаушева:- Понеже г-н Шанов спомена кметовете по населени 

места и в същото време ни стана ясно, че парите от продажбата 

евентуалната продажба на този обект ще отидат за построяване на новите 

жилища в които ще бъдат настанени. Така, че кметове по населени места не 

разчитайте на тези пари.  

 

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

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Чаушева това, което предварително 

сме направили като разчет е че продажбата, ако се осъществи тази 

продажба няма да се изпълни само с построяването на новите жилища, ще 

остават пари и за нещо друго, което ще бъде направено, ще е прозрачно и 

ще ви бъде обяснено за какво се дават тези пари както винаги сме го 

правили. Що се отнася до това, че има някакъв инвеститор нормално е този 

които до момента притежава по голямата част от общежитието той да 

проявява интерес да го закупи. Това е г-н Георгиев, аз не го крия от вас. 

Ако има някой друг които иска да купи половината част от нещо и да даде 

повече пари да заповяда. Ние го обявяваме на открита процедура и никой 

няма да спрем, които желае. Много добре знаете, че тези неща стават 

открито и прозрачно. Ако някой даде 600 000 или 700 000 лв. да ги даде ще 

го чакаме и пак ще знаете къде ще отидат, защото идеята е ако се продаде 

това нещо всички вие да знаете и преди даже да бъдат предназначени за 

някъде ще бъде коментирано с вас на комисия как мислим да ги 

разпределим. Ще искаме вашето съгласие.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Шанов. 
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Г-н Шанов:- Г-жо Чаушева нямах в предвид аз не знам как ще са 

разпределени, ако се продаде на каква цена ще е. Нямам представа. Ще се 

проведе търг все пак. Имах в предвид, че догодина пак ще има кметове 

може да не сме ние общински съветници, може и друг кмет да има не се знае 

и когато се наложи да се прави ремонт за 200 000 лв. за тази сграда. Трябва 

да бъдат взети от някъде, за да стане това нещо. Това имах в предвид а не 

че ще ги дадем на кметовете. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги 

и гости в залата, г-н Председател искам да напомня тази дискусия която я 

водим я водихме на дълго и на широко и обстойно на заседание на ПК. Има 

предложение на кмета програма, която трябва да предхожда приемане на 

бюджета, имаше и предложение да се извадят две точки от програмата. 

Едната беше за гаражите, а другата беше за тази въпросната сграда и 

колегите единодушно гласуваха за изваждане. Моля ви земете се в ръце да 

гласуваме становището на всички комисии и след това да гласуваме 

предложението на кмета и да вървим напред. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев:- Ще гласуваме г-н Семчев, но разискванията по самата 

ДЗ все още не са приключили. Заповядайте г-н Устов. 

 

Г-н Устов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости в залата искам само по въпроса с тази ДЗ. 

Той е доста деликатен тъй като всеки един от общинските съветници 

и г-н Даскалов разсъждава от името на кмет да има пари в общината. 

Обаче какво ще стане с ПГЕ, с учениците, с децата които живеят в 

общежитието това като че ли остана на по заден план. Като педагог и като 

общински съветник, аз искам да спомена да не стане така че да отправим 

към гибел ПГЕ. В нашият град има само две средни училища. Едно от 

предложенията на г-н Даскалов беше евентуално нали третия етаж на ПГЕ 

да стане общежитие. Това е едно добро предложение, но без да се вземе 

факта, че утре, другия ден, може да има повече деца към тази гимназия. 

Може да има такива специалности, които да са съвместими с онези 

професии, които се търсят по нашата община. Щяхме да направим програма 

във връзка с бъдещето на училищата, но стана така, че не се получи. 

Другият вариант на предложението на г-н кмета е над гимназията. Това 

означава, че всички родители след като общежитието е там ще кажат че 

децата им ще учат в това училище. Пак ви казвам обричаме на гибел ПГЕ в 
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Девин. Преди два мандата се закриха четири училища. Сега ни се иска поне 

едно от тях да върнем. Лесно се закрива, но много трудно се възобновява 

закрито училище или гимназия. Затова нека да помислим иновативно и да се 

вземе някакво решение, което да не засяга до такава степен нашата ПГЕ, за 

която много не мислим и не сме се грижили за нея. Прави са някой от 

колегите, че може тази точка за сега да отпадне. Ще дойде време да се 

гласува. Ще се направи една извънредна сесия и ще се обмислят добре 

нещата без да се пребързва, за да може да се вземе едно адекватно 

решение. Благодаря. 

 

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

 

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

съветници, г-н Устов всички тук в залата сме много добре запознати с 

изключително задълбочения демографски срив. Така, че без да го искам, 

без да го предвиждам той върви. Значи никой от нас не може да очаква, че 

тази ПГЕ, ще се напълни така, както беше по времето когато, аз съм бил 

ученик. Затова беше нашето предложение третият етаж да бъде 

реконструиран като пансион, за да освободим мястото там където сега 

децата са настанени. По този начин да подходим малко по гъвкаво, защото е 

най -лесно да кажем, че там ще има пансион или тази построената вече 

сграда до ПГЕ, кога общината ще може да го направи пансион или пък да го 

напълни с деца. Аз не ги виждам тези процеси в близките 20 – 30 години. Не 

ме считайте за лош пророк. Затова бяха тези мой предложение и затова 

беше и този дебат. Нямам нищо против както го решите така ще е аз 

предлагам общински съвет решава. Казах ви за мен, за общинската 

администрация след като сме дебатирали промените най добрият вариант е 

да направим по отделно помещение за деца, отделно помещение за 

социално слаби и това нещо да го махнем, защото то е само разходи за 

общината. Това е моето предложение от тук нататък вие решавате. 

 

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

жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Даскалов никъде в капиталовата ви програма 

не е заложено за строеж, а тези пари могат да отидат само за подобряване 

на инфраструктурата по нормативни актове. Затова ви помолих, за да не 

бързаме, за да не правим грешки включете го март, ако искате го включете 

април когато искате, но нещата да са обмислени да видим от къде ще 

вземем средства, за да осигурим този строеж както се предлага и къде ще ги 

насочим тези деца и социално слаби. Благодаря ви. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги. Ако позволите, аз да 

взема малко отношение по тази ДЗ. Първо изчаках да чуя всички дебати по 

така предложената програма за разпореждане с общинската собственост и 

управление. Незнам дали много от вас са си направили добър прочит на 

самата програма която се предлага и добър прочит на цялата общинска 

собственост с която разполага община Девин във вид на терени и сгради. 

Всички се вкопчихме в един дебат които сме го коментирали както каза г-н 

Семчев на общото заседание на ПК, на което присъстваха над 80% от 

членовете на общински съвет само в един обект така нареченото 

общежитие. Ако всеки от вас е направил достатъчен преглед на самата 

програма щеше да види и пропуски и тук. Искам да засиля вниманието на г-

н Даскалов и на колегите от общинска администрация, които управляват 

общинската собственост, че се създава едно впечатление за не много добра 

организация на общинската собственост и веднага се мотивирам с няколко 

изречения. При внимателният преглед при съществуващите сгради в 

общинската собственост не виждам от 3-4 години насам може би и назад във 

времето може би от 7-8 години имаме две съществуващи сгради, които са 

престанали да имат предназначението за което са били предвидени. Става 

въпрос за училищата в с. Брезе и с. Михалково. Това са сгради, които от 10 

години и повече са изгубили своята същност като училища. Самите 

образователни институции са закрити в тези две населени места. Тези 

сгради продължават да се рушат и да се разпадат. Години назад във 

времето, не говоря само за нашият мандат не се е предприемало никакво 

действие и не се е предлагало различни предложения за разпореждане с 

тези сгради. Те продължават да се рушат както казах, но все още имат 

някаква стойност.  

Направил съм си сметка каква може да е прогнозната цена на тези 

сгради. Прогнозната цена на училището в с. Брезе понеже е строено 1934 г. 

на два етажа и ако се стигне евентуално до продажба тя може да бъде около 

46 000 лв.начална цена. Прогнозната цена на училището в с. Михалково 

строено през 1963 г. на четири етажа и неговата цена заедно с двора може 

да бъде 133 000 лв. Ако ние направим такъв по подробен прочит може да 

излезнат още много такива имоти и да бъдат включени в програмата за 

разпореждане за общинската собственост. С това може да бъдат и увеличени 

и приходите на общината. 

При внимателния преглед, които аз направих се оказа г-н Даскалов, 

че има над 20 терена, които са с изтекли договори от близо 10 години. Тези 

терени продължават да се ползват от наемателите, които са ги спечелили 

преди 10 години и всеки договор е на едни много символични цени. Тук 

също има резерв и незнам защо общинска собственост не ги обявява 
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повторно на търг, за да може по този начин да се повишат и приходите на 

общината. На първо четене, аз се натъкнах на най- малко 20 такива терена, 

които по– голямата част са на територията на гр. Девин. Сигурно и по 

селата има още такива имоти, които се ползват. Тук е мястото да засиля 

вниманието на кметовете по населени места за имотите, които 

представляват парцели и повечето от тях се ползват, но ние от там не 

получаваме никакъв приход. Това е голям пропуск, защото всички знаете 

когато минем на следваща точка за приемане на бюджета на общината ще 

видим, че всички тези средства, които са заложени в тази програма за 

разпореждане на общинската собственост, те веднага генерират и отиват за 

подобряване и ремонт на съществуваща техническа инфраструктура – 

пътища, улици, тротоари и др. Средства, които няма от къде да дойдат освен 

от разпореждането на общинската собственост плюс целевата субсидия от 

капиталови разходи, които се гласува с Закона за държания бюджет. Така, 

че според мен тази програма има още много възможности с които може да се 

допълни и е добре г-н Даскалов да възложите на общинска собственост да 

се направи по -подробен преглед и да ви предложи допълнение към тази 

програма, за да може ние след това да формираме един приход, които да 

бъде разпределен в капиталовата програма. В тази връзка, аз искам да 

направя две предложения в програмата за наем и управление в раздел VI в 

програмата да влезе имот 20465.502.1548 на ул. „Възраждане”. Това касае 

един кв. м. до градинката, до будката на паркинга. За това място има 

внесена ДЗ, някои колеги може да са се запознали, но по простата причина 

сега в момента разглеждаме ДЗ за разпореждане с общинската собственост, 

за да не става на отделно решение да се включи към момента и след това да 

се вземе решение за провеждането на търг. Има още една ДЗ, която касае 

стаите 3 и 4 в приземния етаж на сграда 20465.504.1030.3 това е 

общинската сграда където се намира данъчното. На приземния етаж има две 

стаи, който са поискани от службата по Социално подпомагане за 

управление и ползване да влезнат в програмата за разпореждане. Тази ДЗ е 

предложена и най вероятно ще се разглежда на следващо заседание на 

общински съвет, но не е предложена в самата програма и е добре първо да 

влезе в програмата и след това да се пристъпи към самото разпореждане с 

тях на отделно решение за управление на съответната служба. Така, че пак 

казвам цялата тази програма и цялата общинска собственост като терени и 

сгради, ако се направи една добра равносметка и един добър анализ може 

да се изкарат още имоти от които да повишим приходите на община Девин 

от наеми и продажби. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Чаушев програмата за разпореждане с 

общинските имоти беше качена на сайта на общината от две седмици. Не 
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знам защо до тогава никой не направи никакви допълнителни предложения, 

защото всички много добре знаем, че винаги във всеки един акт на 

общинска администрация на общински съвет може да има някакви пропуски, 

може да има някой неща, който не са догледани добре, но можи би тези 

неща трябваше да се включат в двуседмичен срок в които тази програма за 

разпореждане с общинските имоти беше качена на общинския сайт. Освен 

това всички много добре знаете колко и какви са наемните цени на 

общинските имоти. Те са някакви нищожни и минимални така, че с тях и от 

тях не можем да разчитаме да подпомогнем толкова много общинския 

бюджет. По отношение на двете сгради в Брезе и в Михалкова едно е да 

предложим сграда в Брезе или в Михалково и друго е да предложим сграда в 

Девин, защото може да има прогнозни цени, но никой няма да ги даде. На 

дали някой ще се съгласи да купи училището в Михалково за сто и незнам 

си колко хиляди лева, аз поне не виждам някаква логика в това нещо. Така, 

че нека да гледаме реално на нещата.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Даскалов. Малко не съм съгласен с вас 

защото, за да видим дали има някакъв инвеститорски интерес или няма 

трябва да има предлагане. Въпроса ми е принципен и аз не се хващам 

конкретно за тези сгради казвам, че има достатъчно резерви в тази 

програма от която може да се вземат приходи. Приходите г-н Даскалов 

наемите на терените, които са с изтекли договори те са включени в 

програмата за разпореждане, но въпроса е че вече минават 10 години и 

никой не ги пуска отново на търг защото сега в момента тези имоти ако се 

ползват за 10 лв. наем утре ако се обяви търг, може да се появят двама 

трима кандидати. Както стана с последния търг на главната когато пуснахме 

едни имоти наемите да стигнат до по -високо ниво. Това имам напредвид, че 

с по -добрата организация при управлението с програмата с общинска 

собственост може допълнително да влезнат приходи в общинския бюджет. 

Не казвам че ще бъдат достатъчни за всички тези неща който сме 

впредвидили да направим но има още какво да се желае. Не го приемайте 

като критика, приемайте те го като съвет. Благодаря. 

 

Г-н Даскалов:- Благодаря и аз. Исках точно това да кажа, че имаше 

две седмичен срок да седнем да ги умуваме тези неща и да си ги изясним, а 

не тук точно на сесията, защото наистина казвам винаги и каквото и да се 

реши и каквото и да се прави тази програма е подготвена, качена е на сайта 

и всеки можеше да си даде мнението през тези две седмици. Имаше време за 

да можем да реагираме и тук даже да ги включим тези неща за които 

говорите. 
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Г-н Чаушев:- Те са включени. Заповядайте. 

 

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

колеги и гости в залата аз предлагам ние ако продължаваме по същия начин 

все ще изникват още и още сгради. Кметовете 100% имат и те някакви там 

по селата които могат да предложат. В момента нямаме предварителна 

подготовка и затова ви предлагам нали тази система е отворена за 

следващия месец да има предложение от кметовете по населени места от 

администрацията и да седнем на работна среща както сме го правили винаги 

и да ги обсъдим нещата и да предложим още на следващата сесия какви още 

допълните съответно сгради, земи и прочей да влезнат в тази програма. 

Предлагам както е програмата да минем към гласуване защото има 

предложение на кмета на общината рамката която предлага за 

разпореждане има становище на комисията, което трябва да се гласува така, 

че да преминем към гласуване. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Тодорова. Други колеги. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 

 

Има постъпили няколко предложения. Едното предложение е на ПК а другото 

предложение е което аз го направих за тези два имота, които след това трябва да се 

разпореждаме с тях. Мисля, че други предложения нямаше или ако нещо бъркам 

може да ме поправите. Зачитам предложенията така както е по правилник.  

1. Предложението, което направих в програмата за разпореждане с 

общинската собственост в Раздел VI наем и управление да влезе имот 

20465.502.1548 на ул. Възраждане с площ 1 кв.м., които е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

2. В програмата за разпореждане в Раздел VI наем и управление да влезнат 

стаи 3 и 4 в приземния етаж на сграда с №20465.504.1030.3 на ул. Васил Левски. 

Които е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

 

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

 

3. Становището и предложението от общото заседание на ПК  

 - Точка 36 от Раздел продажби касаеща УПИ IV в кв. 152 имот 

20465.504.1030.1 на ул. Явор да се прехвърли в Раздел VI наем и управление, които 

е съгласен с така направеното предложение на ПК, моля да гласува: 
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12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

 - Второто предложение от общото заседание на ПК е точка 37 от Раздел I 

продажба касаещо УПИ II, кв. 68, сграда с №20465.504.26 да отпадне от програмата 

за разпореждане до решаване на въпроса с преместването на живеещите в сграда 

деца от общежитието и социално слабите лица в подходящи условия за живеене. 

Колеги, които е съгласен с така направеното предложение за промяна, моля да 

гласува: 

 

11- ЗА, 0 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Други предложения не бяха постъпили относно програмата и зачитам 

следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,  
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема „Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост на Община Девин за 2019 г.”, съгласно приложението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „Въздържал се” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 
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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” 

 

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

 

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

приема. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- предлагам 15 мин. почивка. 

 

Г-н Чаушев:-Обявявам 15 мин. почивка. 

 

Продължаваме заседанието на общинския съвет. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 16.01.2019 г. относно: Приемане на 

бюджета на община Девин за 2019 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

предложения, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет колеги и 

гости в залата в разходната част на бюджета никъде не видях сума за 

събаряне на незаконно строителство. Миналата година октомври повдигнах 

този въпрос като очаквах тази година да има някаква сума заделена. 

Визирам незаконното строителство, което се разраства в кв. Забрал. Нямам 

нищо против нашите съграждани, но закона трябва да се прилага еднакво за 

всички. Ако ние не предприемем някакви мерки сега след три, пет, десет 
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години ще стане много сериозно положението с незаконните строителства. В 

бюджет 2018 г. предложих да заделим една сума от 8 000 лв. за бездомните 

кучета, но тогава не се взе нищо под внимание и след два, три месеца 

видяхте, че проблема беше сериозен. Не повдигам случайно този въпрос. 

Както виждате по телевизията дават на много места вече е станало проблем, 

които засяга човешки съдби. Ако от рано вземем мерки това наистина са 

човешки съдби, но Законите на Република България са за всички и трябва 

да се спазват. Затова искам да чуя вашето мнение по този въпрос. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-н Семчев. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

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

общински съветници и гости наистина това е сериозен проблем. В някои 

части в страната е изключително сериозен, а не го намирам за толкова 

сериозен при нас въпреки, че много сте прав, че законите трябва да се 

спазват от всички. Ако трябва да спазим законите за всички, знаете ли 

колко сгради трябва да съборим в Девин. Незнам дали сте си направили тази 

сметка. Най малко 50% от сградите в Девин трябва да ги съборим. Аз това 

няма да си го позволя а следващият кмет, които ще е след мен нека го 

направи. Това първо – второ. Нямам нищо против ще назнача комисия да 

отиде и да констатира незаконните постройки на Забрал. Обаче с ваше 

разрешение естествено ще кажа, че общинския съветник Семчев постави 

въпроса и затова сме тук и ще вкарам багерите и ще ги съборя няма никакъв 

проблем. 

 

Г-н Чаушев:- Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Моля ви цитирайте в заповедта, която ще пуснете по 

предложение на общинския съветник Юлиян Семчев пускам тази заповед. Не 

само за Забрал, за всички населени места. 

 

Г-н Даскалов:- Не за всички населени места за града. Имате ли 

контакт с г-н Илчо Костадинов. 

 

Г-н Семчев:- Аз. В какъв смисъл го казвате. 

 

Г-н Даскалов:- В смисъл такъв, че той ще ви каже, че 50% от 

сградите в Девин са незаконни. Те са построени не по мое време, а те са 

построени по времето назад. По времето на Пенков, на Здравко Василев и 
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по ваше време и така нататък. Какво трябва да направим. Да съборим 

половината град. 

 

Г-н Семчев:- Вие не уловихте основната ми мисъл. Сега 

коментираме бюджет 2019 г. Няма никаква сума вътре за събаряне, аз не 

правя предложение, аз правя питане само. Удовлетворен съм от вашия 

отговор. Благодаря ви.  

 

Г-н Даскалов:- По принцип вие го направихте това питане и това 

предложение отдавна и ви благодаря за това нещо. Ще се опитаме по 

някакъв начин аз даже съм тръгнал да го правя. Имаме някаква идея и 

някакво виждане и подход към тези незаконни постройки там които са 

прилепени към блоковете. Молбата ми към вас е да не изсилваме нещата. 

Лека полека тук ще ги направим. Просто при нас не е толкова до такава 

степен засилен проблема, че да вземаме някакви крупни мерки. Нямам 

никакъв проблем утре да ги вкарам багерите там. Никакъв проблем. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Започнах с питането знам, че на забрал стоят човешки 

съдби. Аз не искам тези съдби да станат болезнени и искам да се прилага 

строгостта на закона така, че ако сега проблема е в зародиш знаете след 15 

години какво ще се случи в Девин.  

 

Г-н Даскалов:- Да обаче, ако прилагаме закона със запетайката за 

Забрал, трябва да го приложим и за града. 

 

Г-н Семчев:- Естествено.  

 

Г-н Даскалов:- Ние трябва да съборим половината град. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря ви. Заповядайте г-жа Тодорова. 

 

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

колеги и гости в залата обръщам се към г-н Семчев лично, значи 

предходната точка беше да намерим жилища за социално слаби и на деца, 

които се учат. Не е ли същата логика ние тези хора, същества въпреки, че 

са роми, цигани или еди какви си не трябва ли да им предоставим все пак 

някакви жилища и те да бъдат настанени и тогава да им съборим 

постройките. Аз съм съгласна, че наистина този проблем стой на дневен ред, 

но няма значение и те са същества както казахте. В край на краищата както 
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г-н кмета нали трябва да защитава закона и така нататък, но все пак трябва 

да гледаме социално на нещата. Така, че и за едното трябва да помислим 

преди да им съборим постройките както решихме върху миналата докладна 

да намерим първо място, къде да преместим хората по същия начин мисля, 

че е резонно. Благодаря.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

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

колеги и гости в залата веждам, че тук в присъстващите са кметовете по 

населени места, които са заинтересовани от бюджет 2019 г. и които имат и 

са дали някакви предложения дали са удовлетворени. Знам, че 

предварително сте дали своите предложения, аз съм чела и писма конкретни 

и от Михалково и от Триград мисля, че почти всяко населено място има 

такива писма с описани проблеми. Вие доволни ли сте от този бюджет и 

имате ли да кажете нещо, което вие да вземете в предвид. Това ми е 

въпроса. Обръщам се към тях. 

 

Г-н Чаушев:- Да г-жо Чаушева ще имат възможност по желание и 

кметовете да вземат отношение по ДЗ. Други колеги. Ако позволите, аз 

искам да предложа становището от общото заседание на комисиите където 

се стигна до едно решение за предложение за промяна в Приложение №22 

касаещо разпределение на субсидията за организациите с нестопанска цел. 

Решихме да го коментираме допълнително този въпрос, защото така 

направеното предложение не се одобри от колегите общински съветници. 

В почивката се проведе още едно заседание на ПК и излиза с едно 

конкретно предложение за промяна в Приложение №22 относно 

разпределението на средствата за организациите с нестопанска цел касаещо 

следното разпределение:  

1. Клуб на пенсионера гр. Девин да станат 3 500 лв.  

2. Клуб на пенсионера „Надежда” гр. Девин да станат 3 500 лв. 

3. ОНЧ „Родопска просвета – 1923” гр. Девин – 3 800 лв. 

4. НЧ „Възраждане – 1949” гр. Девин, кв. Настан – 4 200 лв. Тук се 

включват и 1 000 лв., които бяха взети с Решение №173 от 28.11.2018 г. 

5. НЧ „Назъм Хикмет – 1948” гр. Девин, с. Грохотно – 2 200 лв. 

6. НЧ „Светлина – 1948” гр. Девин, с. Гьоврен – 2 700 лв. 

7. НЧ „Просвета – 1942” гр. Девин, с. Лясково – 2 700 лв. 

8. НЧ „Отец Паисий – 1951” гр. Девин, с. Селча – 1 000 лв. 
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Като допълнителна точка да се включи Сдружението „Срещу диабета ръка за 

ръка”– клон Девин със сума от 700 лв. Това е предложението от общото 

заседание на ПК. 

Други колеги. Дебата относно всички приложения и касаещи бюджета 

на община Девин 2019 г. го направихме подробно през изминалата седмица. 

Искам да направя едно допълнително предложение относно поемане на 

транспортни разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно 

за 2019 г. В Приложение №24 има предложение да се поемат разходите за 

пътуване на архитекта на община Девин да пътува от гр. Смолян до община 

Девин и обратно. Предлагам тук да се допълни. Знаем какъв е недостига на 

медицински персонал в МБАЛ Девин. Има едно медицинско лице, което 

пътува от с. Гьоврен до гр. Девин и обратно. Разходите, които дава месечно 

са около 200 лв. и от там, пада и заплатата и лицето е напът да напусне. 

Затова предлагам в този списък да се допълни лицето Хожгюн Ниязиева 

Имамска, която е медицинска сестра в детско отделение като и се поемат 

пътните разходи в размер на 8 лв. в двете посоки по направление с. Гьоврен 

– гр. Девин и обратно в размер на 2 016 лв. за цялата година и тези 

средства да бъдат взети от резерва, които е 40 000 лв.  

Други предложения колеги. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Зачитам предложенията които постъпиха. 

1. Предложението от общото заседание на ПК:  

- Клуб на пенсионера гр. Девин от 4 500 лв. да станат 3 500 лв.  

- Клуб на пенсионера „Надежда” гр. Девин от 4 500 лв. да станат 

3 500 лв. 

- ОНЧ „Родопска просвета – 1923” гр. Девин – от 3 500 лв. да станат 

3 800 лв. 

- НЧ „Възраждане – 1949” гр. Девин, кв. Настан – от 4 000 лв. да 

станат 4 200 лв.  

- НЧ „Назъм Хикмет – 1948” гр. Девин, с. Грохотно – от 2 000 лв. да 

станат 2 200 лв. 

- НЧ „Светлина – 1948” гр. Девин, с. Гьоврен – от 2 500 лв. да станат 

2 700 лв. 

- НЧ „Просвета – 1942” гр. Девин, с. Лясково – от 2 500 лв. да станат 

2 700 лв. 

- НЧ „Отец Паисий – 1951” гр. Девин, с. Селча – от 800 лв. да станат 

1 000 лв. 
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Приложение №22 да се допълни със Сдружението „Срещу диабета 

ръка за ръка” със сума от 700 лв. като общата рамка от 32 500 лв. се 

запазва. 

 

Колеги предлагам всички тези приложения да ги гласуваме анблог. Друго обратно 

предложение няма. 

 

Всички предложения на ПК ще се гласуват анблог. Подлагам на гласуване 

предложението на ПК. Който е съгласен с така направените корекции на сумите, 

моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. Кворум 16. 

Приема се 

 

Това веднага ще намери отражение и в дейност 738. Там сумата от 19 500 лв.  

ще стане 20 800 лв. и в дейност 525 Клуб на пенсионера, инвалиди и други такива 

сумата от 13 000 лв. ще стане 11 700 лв. 

 

2. Второто предложение е в Приложение №24 относно поемане на 

транспортните разходи за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно през 

2019 г. списъка да бъде допълнен с името на Хожгюн Ниязиева Имамска 

медицинска сестра в детско отделение в МБАЛ Девин като единичната цена 

на билета е 8 лв. в двете посоки. Пътуването е от с. Гьоврен до гр. Девин и 

обратно. Общата сума е в размер на 2 016 лв.  

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. Кворум 16. 

Приема се 

 

Това веднага ще намери отражение в дейност 412, параграф 10-20 външни 

услуги в размер на 2 016 лв., а резерва се намаля в дейност 998 от 40 000 лв. става 

37 984 лв. Заповядайте г-жо Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова:- Параграф 43-01 сумата от 2 016 лв.  

 

Г-н Чаушев:- Да благодаря. 

Други колеги. Във връзка с промените, които направихме в план – сметката 

на туризма и останалите промени ще намерят съответно отражение и в следните 

дейности и параграфи. 

Дейност 622, Параграф 10-15 сумата от 10 000 лв. става 5 000 лв. 

Дейност 865, Параграф 10-20 сумата от 92 993, ще се увеличи на 97 993 лв. 
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Дейност 998, сумата ще стане 37 984 лв.  

 

Други колеги. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Председател аз искам да изкажа 

благодарност от името на ръководството на болницата във връзка с 

разбирането, което получихме по отношение на запазването на един млад 

кадър, защото наистина специалист по здравни грижи, които няма никакъв 

стаж и при тези минимални работни заплати разликата е 20-30 лв. не повече 

от 30 лв. от тази с минималната заплата, която получава един здравен 

работник и при тези разходи които трябваше да дава момичето наистина 

беше взело решение да напусне болницата и да си стои в Гьоврен. При така 

развили се обстоятелствата наистина благодаря ви за бързата реакция и 

затова че запазваме един млад специалист в девинската болница. 

Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

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

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Чаушева мисля, че на последната 

сесия поговорихме и усетихте нашето желание и не само да помагаме на 

болницата по този начин да запазваме младите кадри с по 2 000 лв. на 

година за да могат да си покриват пътните, а също така ние изявихме 

нашето намерение да покриваме половин заплата на един подготвящ се 

млад кадър от някое висше учебно заведение и се надявам, че никои от вас 

няма да има против за това нещо. Въпрос на намиране на кадъра и на 

решение на общински съвет. Това го имаме в предвид. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Даскалов. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА и чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публични финанси, във 

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2019 г., ПМС №344 от 21 декември 2018 г. за 

изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2019 г. и Наредба за 
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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, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема бюджета на община Девин за 2019 година в размер на 16 369 296 лева, 

както следва: 

 

1.1 Всичко приходи  16 369 296 

1.1.1  Приходи за делегирани от държавата дейности 

 (приложение №1) 

 

6 388 954 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 1 164 

1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 5 749 978 

1.1.1.3 Трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз 

     -89 915 

1.1.1.4 Целева субсидия за капиталови разходи 59 700 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2018 год. в лева съгл. приложение №4 578 112 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2018 год. във валута съгл. Приложение №4 89 915  

1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение №1) 9 980 342 

1.1.2.1 Данъчни приходи 870 100 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 175 254 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 781 100 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 360 900 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 488 100 

1.1.2.6 Трансфери между бюджети (нето) -252 308 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) 

-82 659 

1.1.2.8 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, 

включени в консолидираната фискална програма 

4 997 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

2 294 553 

1.1.2.10 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и 

други сметки, включени в консолидираната фискална програма 

(нето) 

 

-124 710 

1.1.2.11 Постъпления от продажби на дялове, акции, съучастия и от 

ликвидационни дялове 

400 000 

1.1.2.12 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) -2 281 900 

1.1.2.13  Преходен остатък от 2018 год. съгл. приложение №4 5 346 915 

1.2 Всичко разходи 16 369 296 
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1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности/приложение №1 6 388 954 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №1/ 9 501 638 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  37 984 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности, финансирани с 

общински приходи /приложение №1/ 

478 704 

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа в размер на (- 4 133 042 лв.) 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2019 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 6 458 859 лева, съгласно 

Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на          

547 800 лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема разчет за капиталовите разходи, финансирани с приходи от 

постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение 

№14. 

2.3 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2019 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №28 

3.1 Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 80.5 бройки 

в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 71.5 бр. 

ПМС 66 – 1 бр. 

и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 8 бр.  

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2019 година, 

съгласно приложение №28 

3.3 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се определя от кмета 

на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените 

размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за 

4.1 Членски внос – 21 550 лв. 

4.2 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в размер на           

16 000 лв. в т. ч. 8 000 лв. по решение на комисията назначена със заповед на 

кмета. Комисията към община Девин, определя еднократни помощи в размер до    

200 лева. 
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4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и др., ) -       

9 185 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 читалища – 189 800 лв., съгласно Приложение № 8 

4.4.2 спортни клубове – 12 000 лв., съгласно приложение №21 

4.4.3 Организации с нестопанска цел – 32 500 лв., съгласно Приложение      

№22 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2 и 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 3 662 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 2 450 лв., както следва 

5.3.1 кмет на с.Беден – 250 лв. 

5.3.2 кмет на с.Брезе – 250 лв. 

5.3.3 кмет на с.Гьоврен – 250 лв. 

5.3.4 кмет на с.Грохотно – 250 лв. 

5.3.5 кмет на с.Триград – 250 лв. 

5.3.6 кмет на с.Лясково – 250 лв. 

5.3.7 кмет на с.Селча – 250 лв. 

5.3.8 кмет на с. Осиково – 250 лв. 

5.3.9 кмет на с.Михалково – 150 лв. 

5.3.10 кмет на с.Стоманево – 150 лв. 

5.3.11 кмет на с. Жребево – 150 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в 

размер на 3 056 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи и на лицето на което община Девин поема разходите за наем: 

6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 24 

6.2 За наем – съгласно Приложение № 23 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и 

извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, съгласно 

Приложение № 29. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 3 040 730 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2019 г. и прогнозни показатели за периода 2020 г. и 2021 г., по 
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приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №30 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №27 

 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2019 година в размер на 

2 710 000 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2019 г. в 

размер на 0 лева 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2019 година в размер на 2 893 156 лева 

11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2019 г., 

съгласно приложение №26 

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2019 година в размер на 9 716 394 лева. 

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2019 година в размер на 6 085 349 лева 

14. Определя размера на просрочените задължения за 2018 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджет 2019 година в размер на 278 191 лева, съгласно 

приложение №1 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2019 година в размер на 250 661 в т.ч от данъци и наеми –    

123 805 лв. и от т. битови отпадъци – 126 856 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

16.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на 

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

16.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

16.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 
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17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за 

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

17.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния 

Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от ЕС 

за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

международни, национални и други програми, включително и на бюджетни 

организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет. 

18.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2019 година. 

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 

ЗПФ. 

18.3. при предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ. 

18.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1 Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, 

като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

19.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 

на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други 

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

19.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №31 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„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 – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

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

 

Г-н Чаушев:- В момента няма предварително записани от граждани. Вие 

ако имате нещо допълнително. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

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

колеги и гости в залата аз искам да благодаря на кмета на общината, на 

администрацията на общината за този амбициозен наистина бюджет и да 
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пожелая всички ние да го изпълним на 100%, защото наистина видимо за 

първи път може би така за последна година както и колегите всички се 

обединихме около този бюджет и мисля, че тук и кметовете ще кажат 

помислихме така основно и за населените места както и за града, защото в 

миналите бюджети нямаше толкова средства за града и за Настан и мисля, 

че се получи един балансиран бюджет. Искам да благодаря на колегите 

затова, че за първа година така отделихте една сума за диабетното 

дружество. Аз като председател на това дружество искам да ви кажа, че за 

съжаление диабетно болните са страшно много от 30 човека когато поех да 

стана председател станаха 450 човека в 14 населени места и повярвайте ми 

хората нямат средства за консумативи. Тези средства ще ги използвам най 

вече за хората от селата, които нямат никаква финансова възможност да си 

контролират най елементарно диабета. Накрая да благодаря на кметовете на 

населените места както и на техните секретари, които непрекъснато са ми 

помагали и са ми подавали ръка когато имам нужда. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

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

съветници знам, че тук сме събрани хора от всички политически партии. Аз също съм 

една политическа фигура и съм издигнат всички знаете на този пост от ПП „ГЕРБ”. 

Преди няколко дни имахме национална конференция и няма как да не бъда горд от 

това че бях споменат както от лидера на партията и премиер Бойко Борисов така и 

от ЗАМ Председателя на партията и Председател на парламентарната група на ПП 

„ГЕРБ” г-н Цветан Цветанов и в двата случая в благоприятни посоки и едното от тях 

беше точно това, че наистина трябва да сме заедно, трябва да си помагаме и трябва 

да изтъкваме това което сме направили. Направихме много неща и в подготовката на 

този бюджет се опитахме отново да балансираме нещата защото изказването на г-н 

Цветанов беше точна в тази насока, че ние тук от общинското ръководство сме 

успели да дадем или да насочим средства от бюджета и за по малките неща. Така, че 

идеята ни е да продължаваме все в тази насока и също да ви благодаря за това, че 

одобрихте всичко това, което сме предложили. Надявам се че до края на годината 

това което е заложено в тази програма както каза и г-жа Тодорова сравнително 

амбициозна програма да можем да си изпълним нещата, които сме ги заложили, аз и 

вчера споменах не малко средства получихме от държавния бюджет и голямото ми 

желание е да успеем до края на годината поне част от това, което правителството на 

г-н Борисов предостави на община Девин да бъде реализирано така както трябва и 

то не може да стане само от нас, само от общинската администрация ние разчитаме и 

на вас общинския съвет за което още веднъж благодаря за това, че намираме 

съдействие и във вашите решения. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-н Даскалов. Други колеги. Ако няма 

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря Ви за активното 

участие на което се прие най -важното решение на общинския съвет - Бюджета за 

2019 г.  

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


