
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

  
ПРОТОКОЛ 

 
№ 3 от 09.03.2021 година 

 
От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 09.03.2021 

година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Елка Станчева – секретар на община Девин 

Захаринка Шапкова-н-к отдел „Финанси и управление на човешките ресурси” 

Капка Бешева- н-к отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост” 

Гости – граждани 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Иванов, гости в залата добре дошли на днешното заседание на общински съвет 

Девин. 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 17. 

Откривам днешното заседание на общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 

4, т. 1 от ЗМСМА. 

Всички вие, сте запознати с  дневния ред.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 03.02.2021 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката на дейностите за развитие на туризма в община 

Девин през 2020 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин 

през 2021 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2021 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ по 

видове и категории в община Девин за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.03.2021 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2021 година 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2020 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2021 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

бюджета за 2021 година на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 24.02.2021 г. относно: Бюджетна 

прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 26.02.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за 

финансиране разплащане на просрочени задължения на община Девин и за 

финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 26.02.2021 г. относно: Отдаване под 

наем на част от общински терен, УПИ-VIII, кв. 36, част от имот с идентификатор 

20465.502.5029. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване 

на проект на ПУП-ПП за обект: „Нов траен горски автомобилен път „Сухата чешма - 

Пичерово”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 

54198.13.129, местност „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 02.03.2021 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 

Преди да ви дам думата,  искам да ви предложа да влезе в ДР ДЗО – 54 от 

04.03.2021 г. - Изменение на Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет - 

Девин, относно допълване на Списъка на общинските пътища на територията на 

община Девин, kоято е внесена по надлежния ред на основание член 67 алинея първа 

съгласно оганизацията на общински съвет и неговите комисии и взаимодействието му 

с общинската администрация качена е навреме затова не ви е разпечатана и е качена 

още на 4 март има становище на комисията на устройство на територията и общинска 

собственост. Колеги ако имате други предложения. Виждам, че няма и затова 

предлагам, процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

  

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

 

Колеги, преминаваме към  подлагане на гласуване на предложението, който е 

съгласен, с така направеното предложение  ДЗО – 54 от 04.03.2021 г. - Изменение на 

Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет - Девин, относно допълване на 

Списъка на общинските пътища на територията на община Девин да влезе като т. 12 

от ДР, моля да гласува: 

 

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

 

Зачитам проекта за Дневен ред след направените предложения за промяна, 

както следва:  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 03.02.2021 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката на дейностите за развитие на туризма в община 

Девин през 2020 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин 

през 2021 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2021 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ по 

видове и категории в община Девин за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.03.2021 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2021 година 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2020 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2021 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

бюджета за 2021 година на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 24.02.2021 г. относно: Бюджетна 

прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 26.02.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за 

финансиране разплащане на просрочени задължения на община Девин и за 

финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 26.02.2021 г. относно: Отдаване под 

наем на част от общински терен, УПИ-VIII, кв. 36, част от имот с идентификатор 

20465.502.5029. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване 

на проект на ПУП-ПП за обект: „Нов траен горски автомобилен път „Сухата чешма - 

Пичерово”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 

54198.13.129, местност „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 02.03.2021 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 04.03.2021 г. относно: Изменение 

на Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет - Девин, относно допълване на 

Списъка на общинските пътища на територията на община Девин Докладва: Кмет на 

Община Девин 

 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 

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

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 03.02.2021 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План-сметката на дейностите за развитие на туризма в община 

Девин през 2020 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин 

през 2021 г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища на всички ПК. За информация за гостите, всички 

докладни записки са разгледани на заседание на комисиите работено е по тях. 

Колеги, докладната записка е подкрепена от всички комисии, но все пак ако има 

някой някакво предложение, моля заповядайте. Заповядайте господин Низамов. 

 

Г-н Низамов: - Уважаема г-жо Василева, уважаеми г-н кмет, уважаеми 

колеги, има 3 екопътеки в Девин, всички са без санитарни възли. Другият ми въпрос 

да се вземе отношение относно координатите на Самодивското пръскало хората – 

туристите отиват в други посоки. Какво мислите по въпросите. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Низамов. Заповядайте господин 

Иванов, искате ли да вземете отношение. 
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 Г-н Иванов: - Уважаеми господин Низамов, ще взема впредвид вашите 

предложения. По отношение на втория въпрос, който поставихте ще вземем 

необходимите мерки, да бъде с Google mars може би по-скоро координатите за 

Самодивското пръскало в тази връзка тази година ще бъдат поставени насочващи 

табели, които да обозначават на кръстовищата в коя посока се намира тези 

туристически обекти. Във връзка с първия въпрос, ще го обсъдим и на консултативния 

съвет на туризма, въпроса с тоалетните, за да се намери адекватно решение най-

вероятно, ще се наложи да поставим такива преместваеми еко тоалетни. Благодаря. 

  

Г-жа Василева: - Благодаря господин Иванов. Други колеги. Заповядайте 

господин Шанов. 

 

Г-н Шанов: - За пореден път ще направя една градивна критика, отново. В 

план – сметката за туризма са заложени 10000 лв. за озеленяване и ако някой може 

да ми обясни, какво означава ремонт и  подмяна на парко оборудване на 

туристически обекти, кои са тези туристически обекти, толкова ли няма едно перо в 

БКС или там където са специалистите, те имат отношение от години наред да се 

заделят парички. Озеленяването и туризма е на община Девин, а в  план - сметката 

дейности за развитие на Община Девин, нищо против нямам градът да е озеленен с 

цветя и озеленяване. Не мога да намеря в моята глава от години наред разумна 

мотивация, че трябва озеленяването на града да бъде в план-сметката в сметката на 

туризма, това, че се е случило през мандата на господин Даскалов тогава се бяха 

взели мерки, сега отново се случва, не го приемайте като грешка. За мен, аз няма да 

подкрепя тази план – сметка, именно заради това, че първо не бях на комисиите, 

защото си направих тест за covid-19 и в резултат  на това, не съм присъствал на 

комисиите. Казвам го публично, ще направя конкретни предложения, обаче искам да 

чуя има ли причина да бъдат тук  парите. Благодаря. 

 

 Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Шанов. Заповядайте госпожо 

Чаушева, вие ли ще направите отговор на въпроса като председател на  

консултативния съвет по туризма. 

 

 Г-жа Чаушева: - Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на 

общински съвет, уважаеми  господин кмет,  на заседание на консултативния съвет по 

туризма се обсъждаше план-сметката и то перо по перо, тоест всеки един раздел от 

тази план-сметка  е обсъждан подробно. Тук, така нареченото озеленяване не 

включва само озеленаване макар, че има нужда  града да се озелени включително и 

главната по нея се движат туристите и града трябва да изглежда привлекателно. Тук 

влизат и  подмяна на счупените пейки и всичко, което е свързано с туризма. 

Туристическите обекти са представени на таблото пред общината, което е изработено 
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от миналата година, предстои да бъдат поставени още няколко табла, трябва да 

изглеждат добре относно туристическите обекти навсякъде, където има туристически 

обект на общината ще бъде ще бъде подменено оборудването с пейки, кошчета, 

табели, така просто самата позиция, която е поела  плана-сметката. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте господин  Шанов. 

 

Г-н Шанов: - Госпожо Чаушева, нищо не разбрах аз от озеленяване трябва 

да има това е ясно. Главната трябва да изглежда добре и да е приемлив града и така 

нататък. Никой не спори в частта, в която трябва да има озеленяване и цветя. Защо 

мотивирно са сложени отново тези 10000 лв. в план-сметката на туризма най-

засегнатия сектор  в община Девин, който е единствен от първоначалните сектори за 

брутния вътрешен продукт, ние не знаем дали ще можем да съберем приходна част за 

следващата година новата, но залагаме 10000 лв. за озеленяване, дори не знаем дали 

ще вземем отново тези пари. Казвам нищо против нямам града, но и да погледнем 

добре относно туристическите обекти навсякъде, където има туристически обект в 

общината ще бъде по-късно подменено, пейки, кошчета и  табели, просто съм против 

самата позиция, която сте поели в план-сметката. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: -  Благодаря господин Шанов.   

 

Г-жа Чаушева: - За пореден път, уточнявам става въпрос за туристическите 

обекти на територията на цялата община, не става въпрос само за Девин. Ако има 

конкретно предложение дайте го, колегите общински съветници ще преценят дали да 

го подкрепят . Това е и държавна политика. Благодаря. 

 

 Г-жа Василева: -  Благодаря г-жо Чаушева. Г-н Шанов, преди да вземете 

думата, искам да ви помоля, тъй като много често се случва да отсъствате от 

заседание на комисиите да, вие изтъквате уважителни причини и в случая пак. Моля, 

внасяйте някакви писмени предложения, защото колегите, работиха часове наред, 

относно бюджета. Не че имам нещо против в залата също се случват тези неща, но 

мисля, че е от уважение към колегите ви, това може да се направи, което ви 

препоръчвам поради отсъствията ви. Благодаря. Заповядайте г-н Шанов 

  

Г-н Шанов: - Госпожо Василева вие много добре знаете че уважавам всеки 

един колега, не съм го направил умишлено, казах ви каква е причината преди да 

започна за да може да ни бъде точно в тази сфера обвиняван отсъствам да отсъствал 

съм Вие сте го отразили като всеки един човек се налага. Аз смятам, че правилникът и 

дейността на общински съвет много добре казва че мога да взимам отношение по 

всяко едно време имам конкретно предложение от. 1 от план-сметката за развитието 

на туризма 2001-ва година в разходната част всъщност от озеленяването да бъдат 
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взети 2000 лв. и да станат 3000 лв. и да бъдат сложени в т.3 за реклама на 

туристически дестинации. 

 

Г-жа Василева: -    Г-н Шанов вместо 10000 лв. в т.1 да останат 8000 лв., 

а в т.3 за реклама на туристически дестинации  3000 лв.в община Девин. Това ли е.  

 

Г-н Шанов: - Да това е. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: -    Благодаря. Други колеги. Виждам, че няма предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Колеги, подлагам на гласуване предложението на г-н Шанов –в сметката за 

дейностите за развитието на туризма 2021 г. в разходи на основание член 60 ал.2 от 

Закона на туризма член 61 от Закона за местни данъци и такси т.1 озеленяване и 

закупуване на посадъчен материал опазване и поддържане на зелени площи от 10000 

лв. да останат 8000 лв., а 2000 лв. да бъдат прехвърлени в т.3 - Реклама на 

туристическа дестинация в община Девин. Колеги, който е съгласен, моля да гласува  

 

7 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Не се приема. 

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 34 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 11, ал. 1 от 

Закона за туризма,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на План-сметка на дейностите за развитие 

на туризма в община Девин през 2020 г., съгласно приложение № 1. 

2. Приема Програма за развитието на туризма в община Девин за 2021 г., в 

т.ч. План-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2021 г., съгласно 

Приложение № 2. 

  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ПРОТИВ” 

Венета Стамова Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има ма положителни становища на всички ПК.  Колеги имате думата. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 35 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Общински спортен календар на община Девин за 2021 г., съгласно 

Приложението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ по 

видове и категории в община Девин за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положителни 

становища на всички ПК, но някои от вас иска да вземе отношение, моля да 

заповяда. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 36 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, 

ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

управлението ѝ по видове и категории в община Девин за 2020 г. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА”  

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.03.2021 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в Община Девин за 2021 година 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положителни 

становища от  всички ПК с предложение, да се измени в културния календар, 
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с  направените предложения от кмета  на село с. Беден, съгласно писмо с вх. 

№ 10-19-3 от 11.02.2021 г. - Приложение №3 приложено към ДЗО - 31 от 

15.02.2021 г. Колеги, ако вие имате някакви питания или предложения по ДЗ. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 37 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Утвърждава Календар за културните събития и прояви в община Девин за 

2021 г., съгласно Приложението. 

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от 

календара за културните събития и прояви в размер на 32 000 (тридесет и две 

хиляди) лева. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”. 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2020 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2021 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище от  всички ПК.  Колеги, ако вие имате някакви питания или 

предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам, процедура за 

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

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 38 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 26а, ал. 5, във връзка с ал. 2 и ал. 3 

от Закона за народните читалища, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в община Девин за 2020 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 

2021 г., съгласно Приложение № 2. 

3. Възлага на кмета на община Девин контрола по изпълнението на 

предвидените в Програмата по т. 2 дейности. 

 

 

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

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на 

бюджета за 2021 година на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги, ДЗ има 

положителни становища от всички ПК. Ако имате някакви питания или 

предложения. Заповядайте г-н Шанов. 

 
Г- н Шанов: - Имам входирана подписка в община Девин за село Гьоврен за 

разкриване на улична мрежа около 50 – 60 м. Дали сте запознати не знам. Не знам 

дали е стигнала подписка до господин кмета входирана е вчера малко по-късно ми я 

дадоха от живущите хора. На тази улица представлява огромна трудност на 

събиращите машини които вземат боклука минават през там товарните автомобили 

които доставят дърва за огрев и обслужване на селскостопански нужди. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Шанов. Заповядайте господин 

Иванов. 

 

Г-н Иванов:-  Не съм запознат след като вчера е входирана подписката. 

Още не е минала на доклад, след като я разгледам и ще обсъдим възможностите за 

финансиране и разкриване на улицата. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Иванов. Други колеги. Виждам че 

няма затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 39    

 

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

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 2 и ал. 

3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2021 г., Постановление № 408 от 23 

декември 2020 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за 2021 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема бюджета на община Девин за 2021 година, както следва: 

1.1. По приходите в размер на 14 685 920 лева, съгласно Приложение № 

1, в т. ч.: 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в 

размер на 9 065 629 лева в т.ч. 

 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 7 796 762 

1.1.1.2 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) 

   -234 044 

1.1.1.3 Преходен остатък от 2020 год. от делегираните от държавата 

дейности в лева, съгл. Приложение № 5 

1 446 681 

1.1.1.4 Преходен остатък от 2020 год. от делегираните от държавата 

дейности във валута, съгл. Приложение № 5 

56 230   

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности в размер на 5 620 291 лева, в т.ч. 

 

1.1.2.1 Данъчни приходи 937 164 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 750 025 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 870 800 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 266 100 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 677 500 

1.1.2.6 Трансфери между бюджети (нето) -345 330 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

-24 264 

1.1.2.8 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, 

включени в консолидираната фискална програма 

4 992 
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1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

1 219 533 

1.1.2.10  Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и 

други сметки, включени в консолидираната фискална 

програма (нето) 

 

-10 393 

1.1.2.11 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) -1 385 144 

1.1.2.12 Преходен остатък от 2020 год. съгл. Приложение № 5 1 659 308 

1.2. По разходите в размер на 14 685 920 лева, разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на 9 065 629 

1.2.2  За допълнително финансиране със средства от собствени 

приходи и обща изравнителна субсидия на делегираните от 

държавата дейности в размер на  

 

319 334 

1.2.3 За местни дейности в размер на  5 300 957 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  40 000 

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на 

касова основа в размер на (- 1 543 031 лв.) 

1.4 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по 

съответните функции, съгласно Приложение № 5 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2021 г. в размер на              

6 988 552 лева, съгласно Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

в размер на 677 500 лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и 

общински съфинансиране, съгласно Приложение № 14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2021 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети, съгласно Приложение № 28 

3.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 73.5 бройки, в т.ч.: 

• за сметка на единните разходни стандарти – 66 бр. 

• дофинансирани за сметка на собствените приходи – 6.5 бр.  

• по ПМС 66 – 1 бр. 

3.2 Числеността на персонала в местна дейност „Минерални води и бани” – 2 

бр. 

3.3 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2021 година, 

съгласно Приложение № 28 
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3.4 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функция „Образование”, с изключение на училищата, детските градини и центровете 

за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, 

се определят от кмета на общината в рамките на средствата, определени по 

стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение. 

3.5 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

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

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (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 – 11 924 лв. 

4.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -  18 000 

лв., в т. ч.: 

4.2.1 за еднократна финансова помощ – 10 000 лв. 

4.2.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми 

–     3 000 лв 

4.2.3 за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед 

на кмета, в размер до 200 лева – 5 000 лв. 

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и 

др., ) - 10 705 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 Читалища – 229 680 лв., съгласно Приложение № 10 

4.4.2 Спортни клубове – 13 000 лв., съгласно Приложение № 21 

4.4.3 Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел – 12 600 лв., 

съгласно Приложение № 22 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.4.1 – 4.4.3. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 Социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от 

утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 5 073 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 3 000 лв., както следва: 

5.3.1 кмет на кметство Беден – 300 лв. 

5.3.2 кмет на кметство Брезе – 300 лв. 

5.3.3 кмет на кметство Гьоврен – 300 лв. 

5.3.4 кмет на кметство Грохотно – 300 лв. 

5.3.5 кмет на кметство Триград – 300 лв. 
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5.3.6 кмет на кметство Лясково – 300 лв. 

5.3.7 кмет на кметство Селча – 300 лв. 

5.3.8 кмет на кметство Осиково – 300 лв. 

5.3.9 кметски наместник на с.Михалково – 150 лв. 

5.3.10 кметски наместник на с.Стоманево – 150 лв. 

5.3.11 кметски наместник на с.Жребево – 150 лв. 

5.3.12 кметски наместник на с.Кестен – 150 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 4 037 лв. 

5.5 Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно 

Приложение № 3, в т.ч: 

5.5.1 Разходи за осъществяване функциите на органите на изпълнителната 

власт на територията на кметство или населено място (на кметовете на кметства и 

кметските наместници) в общ размер на 1 204 601 лв. и субсидии за читалища на 

територията на съответното кметство – 151 742 лв., разпределени съгласно 

Приложение № 3а. 

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”, 

гр. Девин, съгласно Приложение № 29. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 4 787 258 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2022 г. и прогнозни показатели за периода 2023 г. 

и 2024 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 

финансирането, и по разходите, 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 2021 година в размер 

на 0 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2021 г. в 

размер на 0 лева. 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2021 година в размер на 2 281 108 лева. 
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11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл. 13 от Закона за общинския 

дълг през 2021 г. – в бюджета за 2021 г. не е предвидено поемане на нов общински 

дълг. 

12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4 и т. 5 от 

Закона за публичните финанси по прогноза на дружествата за 2021 г., 2022 г. и 

2023 г., съгласно Приложение № 10а 

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2021 година в размер на 6 208 990 

лева. 

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2021 година в размер на 6 359 762 лева. 

15. Определя размера на просрочените задължения от предходни години, 

които ще бъдат разплатени от бюджета за 2021 година в размер на 392 629 лева, 

съгласно Приложение № 2 

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

бъдат събрани през 2021 година в размер на 221 776 лв., в т.ч от данъци и наеми –             

110 636  лв. и от т. битови отпадъци – 111 140 лв. 

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

17.1. 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. 

17.2. 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. 

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

и/или неотложни разходи по т. 1.2.3 от настоящото решение.  

18. Възлага на кмета:  

18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

18.3. 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. 

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

отчети и обяснителните записки към тях. 
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18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от Европейския 

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

Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободните 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. 

19.1. 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 2021 година. 

19.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

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

Закона за публичните финанси. 

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

спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси. 

19.4. 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 общинския съвет. 

20. Упълномощава кмета: 

20.1. 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 

Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата 

в края на годината. 

20.2. 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. 

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

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност: за 

трудови възнаграждения; за покриване на общинския дълг; за разплащане на 

просрочените задължения от минали години; за разходи по проекти, финансирани от 

ЕС; за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси; за хранителни 

продукти; неотложни разходи (горива, ел.енергия, отопление, вода и неотложни 

текущи ремонти). 
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22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета на 

община Девин за 2021 година, проведено дистанционно по реда на т. 9 от 

Приложение № 1 към Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 

прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, съгласно Приложение 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСАСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 
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7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 24.02.2021 г. относно: Бюджетна 

прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги, ДЗ има 

положителни становища от всички ПК. Ако имате някакви питания или 

предложения. Виждам, че няма затова предлагам процедура за прекратяване на на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 40    

 

На основание чл. . 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал. 

1, т. 1, и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на 

община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2022-2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

1. Приложение № 8 – Бюджетна прогноза за периода 2022-2024 г. на 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности. 

2. Приложение № 1а – Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2021-2022 г. 

3. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2021-2022 г. 

4. Приложение № 6г – Прогноза за общинския дълг (вкл. намеренията за 

поемане на нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2022-2024 г. 

 

 

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 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 26.02.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за 

финансиране разплащане на просрочени задължения на община Девин и за 

финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище от  всички ПК.  Колеги, ако вие имате някакви питания или 

предложения по ДЗ. Заповядайте господин Низамов. 

 

 Г-н Низамов: - Моят въпрос е. Имаше  предприети действия свързани с 

община Девин по една норвежка програма за уличното осветление т.е. подмяната на 

уличното осветление в общината. Докъде стигна и ще се случили. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Низамов. Заповядайте господин Иванов. 

 

Г-н Иванов: - Класирането по норвежката програма излезна, община Девин 

не е включена в класирането, за финансиране подмяната на уличното осветление, но 

от Министерския съвет и Министерството на регионалното развитие и благоустройство 

и Министерство на енергетиката заявиха следното, но не е факт, затова не го 

афишираме, че всички проекти, които са преминали техническа оценка и са 

кандидатствали и ще бъдат финансирани под една или друга форма всички. В НСОРБ 

се говори по тази тема, но не е факт и има такава заявка от Правителството. 

Благодаря. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Иванов. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам, процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 41 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от 

дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на Община 

Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. 

Смолян до 31 декември 2021 г., при запазване на всички останали клаузи по 

договора. 

2. Възлага на кмета на община Девин да подпише всички необходими 

документи по разсрочване на кредита. 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 
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Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 26.02.2021 г. относно: Отдаване под 

наем на част от общински терен, УПИ-VIII, кв. 36, част от имот с идентификатор 

20465.502.5029. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище от ПК ’’УТОССГС’’. Колеги, ако вие имате някакви питания или 

предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската 

собственост и чл. 9, т. 1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти – общинска собственост за 2021 година, раздел І, точка 2. Имоти за 

отдаване под наем, подточка Б Терени – незастроен урегулиран парцел с обща 

площ 220 кв.м., а именно УПИ-VIII, кв. 36.  

II. Дава съгласие за отдаване под наем на Сдружение „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“ незастроен урегулиран парцел, с обща 

площ 220 кв.м, частна общинска собственост (съгласно акт за частна общинска 

собственост № 511/12.05.2006 г.), а именно УПИ-VIII, кв. 36, при граници: север – 
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площадно пространство, изток – озеленяване, юг – УПИ IX-356 и УПИ Х-357, запад 

УПИ VI-за обществено обслужване хотел, при следните условия. 

- Срокът за отдаване под наем на имота – 10 (десет) години. 

- Годишна наемна цена за имота – 120 (сто и двадесет) лева с ДДС. 

- Предназначение, за което се отдава имота под наем – изграждане на 

съвременна и иновативна детска площадка.  

- Договора за отдаване под наем се прекратява при липса на финансиране. 

III. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване 

на проект на ПУП-ПП за обект: „Нов траен горски автомобилен път „Сухата чешма - 

Пичерово”, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 

54198.13.129, местност „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 

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

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги, ДЗ има 

положително становище от ПК ’’ ’’УТОССГС’’. Ако имате някакви питания или 

предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 43 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, 

ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 75, ал. 4 от 

Закона за горите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-

ПП) за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии, за трасе на обект: 

„Нов траен горски автомобилен път „Сухата чешма – Пичерово”, находящ се в 

териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

54198.13.123, местност „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин. 

II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

  

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

да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 
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Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 02.03.2021 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги, ДЗ има 

положителни становища от всички ПК. Ако имате някакви питания или 

предложения. Виждам, че няма затова предлагам процедура за прекратяване на на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ №  44   

 

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

администрация, чл. 9, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „в”, б. „Г” и б. „к” от Закона за 

местните данъци и такси, и във връзка с чл. 12, ал. 14 от Закона за автомобилните 

превози, чл. 283, ал. 9, ал. 10, т. 1 и ал. 11 от Закона за предучилищното и 

училищното образование, Решение № 790/30.10.2020 г. на Министерски съвет за 

приемане на стандарти на делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели през 2021 г., чл. 8 от Закона за нормативните актове (ЗНА) и 

чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от 

ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община 

Девин, съгласно Приложение № 1. 

 

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

да гласува: 

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

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 
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12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 04.03.2021 г. относно: Изменение 

на Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет - Девин, относно допълване на 

Списъка на общинските пътища на територията на община Девин Докладва: Кмет на 

Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги, ДЗ има 

положителни становища от всички ПК. Ако имате някакви питания или 

предложения. Виждам, че няма затова предлагам процедура за прекратяване на на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ №  45   

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от 

Правилника за прилагане на Закона за пътищата (ППЗП), чл. 99, т. 2 и чл. 100 от 

Административнопроцесуалния кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Изменя Решение № 178 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин, 

прието на редовно заседание на общински съвет, проведено на 22.12.2020 г., 

Протокол № 16, т. 20, ДЗО-181/14.12.2020 г., в частта от т. I, която придобива 

следната редакция: „Дава съгласие, в качеството си на орган, управляващ 

общинската собственост, пътно трасе с начало осова точка (о.т.) 79 през о.т. 73, о.т. 

72, о.т. 68, о.т. 116, о.т. 119, о.т. 61, о.т. 53, о.т. 38, о.т. 37, о.т. 24, о.т. 12, о.т. 10, 

о.т. 4, о.т. 2, и край км 88+070 от републикански път III-866 „Смолян – Стойките – 

Широка лъка – Михалково – Кричим – Стамболийски“, с дължина на новото трасе 8, 

267 км., да бъде включено в списъка на общинските пътища на община Девин, като 

естествено продължение на утвърдения общински път SML2071. 

II. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

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

Г-жа Василева: - Колеги, няма входирани питания и предложения в 

канцеларията на общински съвет. Благодаря ви за участието. 

 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин  

 

 

Изготвил: 

Людмила Глухова 

Гл. специалист  

 


	ПРОТОКОЛ

