
 

 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 

ПРОТОКОЛ 

№ 19 от 30.12.2022 година 

 

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

30.12.2022 година /петък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Емил Камберов – Директор на ОП „БКС Девин“ 

 

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, часът е 09:30 добър ден и добре дошли на днешното извънредно заседание 

на общински съвет. На настоящето заседание има наличие на кворум, от 17 

присъстват 15 общински съветници. Г-н Фезов отсъства по уважителни причини. 

Откривам днешното заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 

23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА.  

 

Колеги, всички сте запознати с дневния ред, ако някой от вас иска да вземе 

отношение относно него, моля да заповяда. Виждам, че няма, затова предлагам 

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

 

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

 

Зачитам проекта за Дневен ред на днешното извънредно заседание на 

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 228 от 29.12.2022 г. относно: Приемане 

на План-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за 
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обществено ползване” за 2023 г. и определяне на размера на „Такса битови отпадъци” 

за 2023 г., на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Василева:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, 

моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 228 от 29.12.2022 г. относно: Приемане 

на План-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване” за 2023 г. и определяне на размера на „Такса битови отпадъци” 

за 2023 г., на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Колеги, имате думата. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:– Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, колеги, аз 

искам отново да поставя въпроса за битовите отпадъци, които е сериозен за нашата 

община и ще дойде момент когато този проблем ще бъде трудно разрешаван. 

Насочвам ви вниманието към:  

1. Разделното събиране – ако то реално се осъществява, количеството което 

се извозва към депото в с. Барутин, ще падне драстично. 

2. Капацитета на депото няма да е безкраен, а по голямата част, която 

съставлява 62 % се извозва от община Девин. Необходимо е да намалим тонажа на 

извозваното количество отпадък. 

3. Извозването на отпадъка да бъде в сухо състояние, а да не се транспортира 

мокро, тъй като повишава цената на разхода. 

4. Предлагам еколозите да правят проверки за вида отпадък. 

Относно план сметката ми прави впечатление, че в Приложение № 1, точка II 

външните услуги и текущите ремонти са завишени в сравнение с предходната година, 

както и в точка V - метене на улици. Защо се налага това. 

 

Г-н Иванов:– Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Чаушев напълно ви 

подкрепям за това, което казахте всички знаете, че непрекъснато се работи по този 
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въпрос. Има сериозен проблем с гражданите, които изхвърлят различните отпадъци. 

През следващата година ще се работи по въпроса за информираност на населението, 

относно разделното събиране. За проверките на еколога ви информирам, че със 

заповед има сформирана комисия и са правени проверки на юридически лица. Във 

връзка с констатациите, на някой от тях са завишени таксите за битови отпадъци. 

 

Г-н Камберов:– Искам да взема отношение относно поставения въпрос за 

план сметката от г-н Чаушев, видимо е че с повишаването на цените се повишават и 

разходите. Поддръжката на новата техника е по скъпа и са предвидени средства при 

необходимост. Относно разхода за миене на улици – разполагаме с нова техника, 

която почиства много добре. Намален е човешкия труд, но е оскъпена услугата. 

Благодаря. 

 

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

предлагам, процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 216 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от 

Наредбата за определянето и администрирането на месните такси и цени на услуги в 

община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема План-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, 

транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване“ за 2023 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Одобрява размера на такса „Битови отпадъци“ за 2023 г., съгласно 

Приложение № 2.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА ” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА ” 

Ясен Северинов Низамов – „НЕ ГЛАСУВА” 

 

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

15. Приема се. 

 

Г-жа Василева:– Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Изкам да ви пожелая 

весело посрещане на новата година. Бъдете живи и здрави. Благодаря ви за 

участието. 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

Изготвил: 

Славка Чавдарова 

Младши експерт  


