
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№13 от 22.08.2019 година 

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

22.08.2019 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 14, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – Кмет на Община Девин 

 

Гости:- Граждани на Община Девин 

Г-н Пламен Балталийски 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев:– Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Даскалов, добре дошли на днешното 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 14. Откривам 

редовното заседание на общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от 

ЗМСМА.  

Предварително ви е раздаден Дневен ред. Предполагам, че всички сте се 

запознали с него. Така, че имате думата за мнения и предложения по него. 

Ако ми позволите, аз ще направя две предложения за изменение в проекта за 

Дневния ред. Предлагам промяна в подредбата на ДР. Точка 9 и точка 10 от 

предварително раздадения ДР да станат т. 1 и т. 2 и същевременно от т. 3 се 

преномерират, а след т. 10 си остават в същата подредба. Второто предложение, 

което искам да направя, пред вас има раздадени допълнителни докладни 

записки, които разгледахме преди заседанието на общински съвет на една 

обща комисия касаещи въпроси за приемането на няколко наредби, които са 

от важно значение за дейността на общината отменени поради факта, че при 

първоначалното им приемане не са полагани на публично обсъждане 
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съгласно Закона за нормативните актове. В момента съгласно закона 

процедурата е проведена. Изготвени са нови проекти за тези наредби. 

Касае се въпроса за ДЗО – 121 от 16.08.2019 г. относно: Приемане на 

Наредба за управление на горските територии собственост на община 

Девин. 

Втората наредба е ДЗО – 122 от 19.08.2019 г. относно: Приемане на 

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Девин. 

Третата наредба е ДЗО – 124 от 21.08.2019 г. относно: Приемане на 

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин.  

Следващите докладни, които предлагам към ДР касаят определянето 

на общата численост на персонала в Център за услуги в домашна среда – гр. Девин 

и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя както и две 

ДЗ за отпускане на еднократна финансова помощ поради наложащи и тежки 

здравословни проблеми на две лица от гр. Девин. Така, че предлагам тези ДЗ да 

влезнат в ДР след точка 13, а т. 14 от предварително раздадения ДР да стане т. 20. 

Това са моите предложения. Други предложения, мнения и становища относно ДР 

имате ли. На общото заседание на ПК всичко е обсъдено и разгледано подробно. Ако 

няма предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване така направените предложения: 

- първото предложение е т. 9 и т. 10 от предварително раздадения ДР да 

станат т. 1 и т. 2, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува: 

 

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

 

- второто предложение е раздадените пред вас ДЗ да влезнат в ДР съответно 

по следния ред: 

 

т. 14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 16.08.2019 г. относно: 

Приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на община 

Девин. 

 

т. 15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 19.08.2019 г. относно: 

Приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Девин. 
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т. 16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 21.08.2019 г. относно: 

Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в домашна среда – 

гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

 

т. 17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 21.08.2019 г. относно: 

Приемане на Наредба за управление на отпадъците на територията на община 

Девин. 

 

т. 18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 21.08.2019 г. относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

т. 19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 21.08.2019 г. относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ. 

 

Точка 14 от предварително раздадения Дневния ред става т. 20. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение за допълване на ДР, моля 

да гласува: 

 

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

 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 97 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 104 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 05.07.2019 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 

36 по плана на гр. Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 05.08.2019 г. относно: Вземане на 

решение за прекратяване дейността на „Медицински център 1 - Девин” ЕООД – гр. 

Девин, стартиране производство по ликвидация  и избор на ликвидатор. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 05.08.2019 г. относно: Възлагане 

на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-2.040-0097 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и 

община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2. 040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания - Компонент 2” Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097- C01. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 06.08.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 19, взето с Протокол № 3/28.02.2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 09.08.2019 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в 

кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 09.08.2019 г. относно: Изменение 
на Решение № 20, взето с Протокол № 3/28.02.2019 г.  

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 14.08.2019 г. относно: 
Разглеждане на предложение за изменение на ПУП - ПР за УПИ XIV - 777, кв. 16 по 

плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 15.08.2019 г. относно: Върнато 

за ново обсъждане Решение № 94 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11 на Общински 

съвет гр. Девин. 
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Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 15.08.2019 г. относно: Отчет за 
касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на 

Община Девин към 31.12.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 15.08.2019 г. относно: Приемане 
годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 15.08.2019 г. относно: Отчет за 
касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие за 2019 г. и предложение за актуализация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 16.08.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за управление на горските територии собственост на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 19.08.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 21.08.2019 г. относно: 

Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в домашна среда – 

гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 21.08.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 21.08.2019 г. относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 
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19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 21.08.2019 г. относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 97 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

Коментирахме тази ДЗ на общото заседание на комисиите. Според заповедта 

по тази ДЗ няма достатъчно мотиви, които водят до извода, че имотите 

конкретно по тази ДЗ са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 

2 от ЗОС, затова ще направя малко пояснения защо в действителност са 

престанали да имат функцията на имоти публична общинска собственост. 

Действително имотите описани в Решение № 97 по кадастралната карта са 

описани като горски пътища. Към момента на изработване на Картата на 

възстановената собственост също са били пътища, но с течение на годините 

части от тези пътища, а някои целите вече са непроходими, обрасли с 

храсти и дървета, някой от които по на 20 години, та и отгоре, изровени от 

дъждове с големи дупки и колорези и общината няма финансовата 

възможност за поддръжка на тези пътища. Към сегашния момент реално те 

са неизползваеми, не могат да се използват от населението за целта, която 

имат и затова можем да смятаме, че те са престанали да имат 

предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Тези имоти се свързват с имоти, 

които наистина са горски пътища и са собственост на ЮЦДП съответно на ТП 

„ДЛС” Извора. В момента тече изпълнението на инвестиционна програма, 

която включва проектиране и изграждане на горски пътища от трета степен, 

които минават покрай тези имоти. След разговори с ЮЦДП е постигната 
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договорка, че тези имоти, така наречени пътища могат наново да се 

изградят, но те не могат да инвестират в имоти, които не са тяхна 

собственост. И поради факта, че те действително не могат да се използват 

по предназначение е за предпочитане предвид това, че са престанали да 

имат предназначението по чл. 3, ал. 2 от ЗОС реално, те да бъдат обявени 

за частна общинска собственост и дарени на ЮЦДП, а те от своя страна 

изградят наново тези пътища, които ще се ползват както от тях така и от 

населението на община Девин за добив на дърва и достъпа до горски и 

полски територии. Това са причините, които според мен се налага да 

препотвърдим Решение № 97 от 24.07.2019 г. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги на работната среща 

дебатирахме това предложение. Г-н Чаушев внесе допълнителна яснота. 

Някой от вас ако има някакво допълнение или питане. Тъй като виждам, че 

няма такова и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 106 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Потвърждава Решение № 97 на Общински съвет - Девин по Протокол № 

11 от 24.07.2019 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117 от 15.08.2019 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 104 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

Имотите описани в Решение № 104 действително в кадастралната карта са описани 

като пасища. Към момента на изработване на Картата на възстановената собственост 

също са пасища. През годините във връзка с добива на дървесина както и нейното 

извозване и поради факта, че горските пътища било държавни или общински не се 

поддържат и части от тях са неизползваеми, автомобилите са преминавали през 

части от тези имоти и вече тези части не са пасища. Нямат вече функцията и 

предназначението на пасище, не могат да се използват за такова какъвто смисъл 

има думата пасище, защото няма тревна растителност, не могат да пашуват животни 

и са осеяни с дупки и колорези от камиони и не могат да бъдат възстановени в 

първоначалния им вид. Затова смятам, че тези части от тези пасища съгласно 

скиците проект са престанали да имат предназначението на имоти по чл. 3, ал. 2, 

защото не могат да се ползват като такива. ЮЦДП гр. Смолян ще извършва през 
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настоящата година строителство и основен ремонт на автомобилен път които попада 

в землищата на с. Михалково и с. Чуруково като трасето на този път засяга именно 

тези части от пасищата по скиците проект. 

И поради факта, че те действително не могат да се използват по предназначение е 

за предпочитане предвид това, че са престанали да имат предназначението по чл. 3, 

ал. 2 от ЗОС реално, те да бъдат обявени за частна общинска собственост и дарени 

на ЮЦДП, а те от своя страна изградят и ремонтират този път, които ще се ползват 

както от тях така и от населението на община Девин. 

Затова е добре това решение ние да го потвърдим. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги има положително 

становище от всички комисии относно тази докладна. Вие, ако искате да 

попитате нещо допълнително или да предложите имате думата.  

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 107 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Потвърждава Решение № 104 на Общински съвет - Девин по Протокол № 

11 от 24.07.2019 г. 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – – 91 от 05.07.2019 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 

36 по плана на гр. Девин. 

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. Колеги имате 

думата за дебати и разисквания по нея. На работната среща подробно бяха 

обяснени докладните записки за днешното заседание. Ако няма такива, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 108 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с 

чл. 215 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ ІV, УПИ V и УПИ VІ в кв. 36 

по плана на гр. Девин. 

 

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

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 05.08.2019 г. относно: Вземане на 

решение за прекратяване дейността на „Медицински център 1 - Девин” ЕООД – гр. 

Девин, стартиране производство по ликвидация  и избор на ликвидатор. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги на работната среща 

всички комисии подробно разгледахме докладната и единодушно е 

подкрепихме. Ако има нещо допълнително имате думата. Виждам, че няма и 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 109 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 154, ал. 1, т. 2, чл. 

156, ал. 1 и ал. 2, чл. 266, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от Търговския закон, чл. 9, чл. 10 и 

чл. 11 от Наредбата за реда за упражняване правата на собственик на Община 

Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Прекратява дейността на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД 

гр. Девин с ЕИК 120504254 и открива производство по ликвидация на 

дружеството. 

2. Избира за ликвидатор на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР 1 – ДЕВИН” ЕООД 

с ЕИК 120504254, г-н Страхил Манолов Лалов от с. Гращица, общ.Смолян и му 

възлага да предприеме всички необходими действия съгласно Търговски закон за 

ликвидация на дружеството. 

3. Определя срок за ликвидация 8 месеца, след вписването на 

ликвидатора в Търговския регистър. 

4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора в размер на две 

минимални работни заплати. 

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с г-н 

Страхил Манолов Лалов. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „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” 
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Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 05.08.2019 г. относно: Възлагане 

на Услуга от общ икономически интерес по проект BG05M9OP001-2.040-0097 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и 

община Доспат” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2. 040 „Патронажна грижа за възрастни хора и 

лица с увреждания - Компонент 2” Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097- C01. 

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. Имате думата за 

питания, допълнения и мнения по нея. Ако няма такива, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с Административен договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01 и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава Кмета на Община Девин да изготви заповед за възлагане 

на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, чрез отдел 

„Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”, като Услуга от 

общ икономически интерес, за срок от 12 месеца считано от 01.10.2019 г. 

13 



 

Протокол №13 от 22.08.2019 г. 

2. Възлага на Кмета на Община Девин да утвърди Вътрешни правила по 

предоставяне на услугата от общ икономически интерес „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания”, съдържащи всички необходими реквизити 

съгласно член 4 от Решението на ЕК за УОИИ в срок до 16.09.2019 година. 

 

3. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, 

Финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

г. да се ползва от потребителите без заплащане на такса. 

 

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

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 06.08.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 19, взето с Протокол № 3/28.02.2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги на работната среща 

ДЗ беше подробно разгледана, дебатирана, но все пак, ако има нещо да 

допълните имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 111 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР за ЗИД на 

ЗСПЗЗ и чл. 99, т. 2 от Административно-процесуалния кодекс,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Изменя свое решение № 19 от 28.02.2019 г. в частта номера на имоти и 

скици както следва: 
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 „проектен кадастрален № 096007” се заменя с „проектен имот с 

идентификатор № 03112.96.7”. 

 „проектен кадастрален № 071016” се заменя с „проектен имот с 

идентификатор № 03112.71.16”. 

 „скица проект № К111140” се заменя със скица-проект № 15-

689065” от 30.07.2019 г. 

 „скица проект № К11139” се заменя със скица-проект № 15-

689209” от 30.07.2019 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „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 – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 
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Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 09.08.2019 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване в 

кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград. 

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. Имате думата за 

допълнения, мнения и питания по нея. Ако няма такива, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 112 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ на УПИ І и терен за озеленяване 

в кв. 29 /ПИ 73105.501.368 и ПИ 73105.501.369/ и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 193 през о.т. 194 до о.т. 195, с. Триград. 

 

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

гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 09.08.2019 г. относно: Изменение 
на Решение № 20, взето с Протокол № 3/28.02.2019 г.  

Докладва: Руси Чаушев 
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Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги на работната среща 

всички ние подробно разгледахме това предложение, но все пак ако има 

нещо допълнително питане или предложение имате думата. Виждам, че няма и 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 113 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, § 27, ал. 2, т. 1 от ПЗР за ЗИД на 

ЗСПЗЗ и чл. 99, т. 2, от Административно-процесуалния кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Изменя свое решение № 20 от 28.02.2019 г. в частта номера на имота и на 

скицата както следва: 

  „проектен кадастрален № 031008, с размер 0,838 дка” се заменя с 

„имот с идентификатор № 06269.1.710, с размер на 0,836 дка.” 

  „скица - проект № ф01379” се заменя със „скица № 15-689552 от 

22.07.2019 г.” 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 
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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 - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 114 от 14.08.2019 г. относно: 
Разглеждане на предложение за изменение на ПУП - ПР за УПИ XIV - 777, кв. 16 по 

плана на гр. Девин. 

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. Ако няма, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 114 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава разрешение за изменение на ПУП - ПР за УПИ ХІV - 777, кв. 16 по плана 

на гр. Девин на север и юг по имотните граници на имот с идентификатор 

20465.503.831, образуване на нов УПИ – за склад за останалата част от имота и 

изменение на УР от о.т. 483, през о.т. 484, о.т. 479 до о.т. 478, във връзка с което се 

променя и регулацията на УПИ ХХV - за общежитие. 

 

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

гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 15.08.2019 г. относно: Върнато 

за ново обсъждане Решение № 94 от 24.07.2019 г. по Протокол № 11 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

На заседанието на комисиите беше разгледана подробно тази ДЗ, само да 

допълня, за какво е върнато това решение малко по подробно. Основния 

мотив, за които е върнато това решение е че юристите от областна 

администрация са се натъкнали, г-н Даскалов на разминаване на 

управителите във фирмите и договорите, които приемат задълженията при 

смяната на титуляра. Всичко е описано подробно в писмото на областния 

управител. Така, че след изясняване на тези ситуации може пак на ново да 

се разгледа това решение, но засега следва да го отменим, за да спазим 

процедурите по заповедта. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. На работното заседание 

вие бяхте напълно информирани, кое налага отмяната на това решение. 

Сега информация получиха и гостите в залата, но все пак колеги, ако имате 

нещо да попитате или да допълните имате думата. Тъй като виждам, че няма 

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

моля да гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 115 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя решение № 94 от 24.07.2019 г. на Общински съвет – Девин. 

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

гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 15.08.2019 г. относно: Отчет за 
касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на 

Община Девин към 31.12.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. ДЗ беше разгледана на 

общото заседание на ПК, което се проведе преди днешната сесия и има 

положително становище. Имате думата за питания, мнения и предложения 

по нея. Подробно е описано всичко в обяснителната записка и таблиците 

приложени към ДЗ. Ако няма, предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 116 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 

от Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за 
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съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 

2018 година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

 1.1.1 ПРИХОДИ    -  6 712 924 лева 

 1.1.2 РАЗХОДИ    -  6 044 897 лева 

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 1.2.1 ПРИХОДИ    - 10 095 952 лева 

 1.2.2 РАЗХОДИ    -  4 455 864 лева 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    -            293 173 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1 

 

3. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2018 г., 

съгласно приложение № 14. 

 

4. Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюз и 

сметките за чужди средства към 31.12.2018 г., съгласно приложение № 3, № 4, № 5, 

№ 6 и № 7. 

 

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2018 г. – приложение № 22. 

 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2018 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин - приложение № 9. 

 

7. Приема за сведение одитно становище на Сметна палата.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „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 - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 15.08.2019 г. относно: Приемане 
годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Даскалов. ДЗ беше разгледана от ПК 

както казах и на предишната точка преди заседанието на общински съвет. 

Имате думата за предложения и мнения по нея. Ако няма, предлагам 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 117 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския 

дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2018 

година, съгласно приложение № 14. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „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 - „ОТСЪСТВА” 

23 



 

Протокол №13 от 22.08.2019 г. 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 15.08.2019 г. относно: Отчет за 
касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие за 2019 г. и предложение за актуализация. 

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 заседание на ПК. Имате думата за допълнителни мнения и 

предложения по нея. Ако няма такива, предлагам прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредба 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, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2019 година, както следва: 

 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 4 139 586 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 3 290 221 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1.  
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1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 7 366 130 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 2 257 696 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.2.  

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 58 679 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.3. 

 

2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2019 год., съгласно Приложение № 3, 4, 5, 6 и 7. 

 

3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2019 

год., съгласно приложение № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 2.3. 

 

4. Приема инвестиционната програма за 2019 г. по обекти, видове разходи и 

източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 

5. Приема отчета на ОП „БКС-Девин” гр. Девин за първото шестмесечие на 

2019 г. и предложената актуализация. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 
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Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 16.08.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за управление на горските територии собственост 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. ДЗ има положително 

становище от общото заседание на ПК. Тази наредба беше атакувана в съда 

поради неспазване през 2009 г. процедурата по приемането и. Имате думата 

за мнения и предложения по нея. Ако няма такива, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 181, ал. 6 от Закона за горите, във 

връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и чл. 8 от Закона за 

нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, 

ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

26 



 

Протокол №13 от 22.08.2019 г. 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за управление на горските територии собственост 

на община Девин, която е неразделна част от настоящото решение. 

  

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 19.08.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията 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. ДЗ има положително 

становище от общото заседание на комисиите. Имате думата за мнения и 

предложения по ДЗ. Както коментирахме на работната среща по наредбата 

се запазва размера на данъците, които бяха определени в началото на 

годината. Причината поради, която се отменя наредбата я разбрахте. Тя 

беше атакувана от Административния съд. Така, че ако няма нещо по нея, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от Закона за местните 

данъци и такси, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс 

и чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-

79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на 
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територията на община Девин, която е неразделна част от настоящото 

решение. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 21.08.2019 г. относно: 

Определяне на обща численост на персонала в Център за услуги в домашна среда – 

гр. Девин и средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

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 комисиите. Имате думата за мнения и 

предложения по нея. Ако позволите, аз искам да направя едно предложение 

към проекта за решение да се допълни с точка 4, която гласи: Допуска 

предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

Мотивите ми са следните, във връзка с това да не се прекъсва предоставяне 

на услугите „Личен асистент” и „Домашен помощник” и да може да има достатъчно 

време за сключване на договори с управителя и съответния персонал, затова 

предлагам да допуснем предварително изпълнение на решението по чл. 60 от АПК, 

за да не се прекъсва услугата и от 01.09.2019 г. да си продължи дейността. Други 

мнения и предложения. Ако няма такива, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, което направих за 

допълнителна точка 4 към проекта за решение, която гласи: Допуска 

предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение към проекта за решение, 

моля да гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

 

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

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя обща численост на персонала във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност „Други служби и 

дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта” – местна дейност, 

считано от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г., както следва: 

1.1. Длъжност „Управител на Център за услуги в домашна среда” – 1 щатна 

бройка. 

2. Средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на Управителя на 

Центъра за услуги в домашна среда, са предвидени по бюджета на община Девин за 

2019 г. в дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, 

подпомагане и заетостта” – местна дейност. 

3. Упълномощава Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на т. 1 от решението. 

 

4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от 

АПК. 

  

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

гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 21.08.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. ДЗ има положително 

становище от общото заседание на постоянните комисиите. Имате думата за 

мнения и предложения по нея. Ако няма такива, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 22, ал. 1 от Закона за управление 

на отпадъците, във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс и 

чл. 8 от Зкона за нормативните актове, при спазване на изискванията на чл. 75-79 

от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 от ЗНА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Девин, която е неразделна част от настоящото решение. 

  

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

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 21.08.2019 г. относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

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

становище от заседанието на постоянните комисии. Колеги имате думата за 

питания и допълнения по нея, също така и по сумата, която е предложена на 
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заседанието. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, 

т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Асен Валентинов Сертов от гр. 

Девин, община Девин за спешна медицинска помощ сумата от 900 /деветстотин/ 

лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф 42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни действия по изпълнение на решението.  

  

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 21.08.2019 г. относно: 
Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

вие сте запознати със случая. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги, ако имате някакво 

отношение. Вие всичко споделихте. Запознати сме със случая, но все пак 
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ако има някаква промяна заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, 

т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Ангелина Иванова Бошнакова от 

гр. Девин, община Девин за спешна медицинска помощ сумата от 1000 /хиляда/ 

лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф 42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни действия по изпълнение на решението.  

 

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

гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

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

 

Г-н Чаушев:- Има едно предварително искане за отправяне на питания 

към г-н Даскалов от г-н Пламен Балталийски. В рамките на времето, съгласно 

правилника да отправите въпроса. Заповядайте г-н Балталийски. 

 

Г-н Балталийски:- Както ви е известно се извърши санирането на 

блоковете намиращи се в така наречения кв. „Врътлек”. В момента се извършват 

строителни работи и преди тези три блока посока гробищния парк. Предната част, 

която е пред блоковете е в ужасно състояние. Там по ПУП, които е одобрен има 
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да се реализира улица и пешеходна пътека. В момента това не е заложено в 

проекта, които ще се реализира надявам се в скоро време долната част на 

блоковете. С едно заявление от 08.04.2019 г. сигнализирах за това тъй като 

това е желание на живущите в блок Д-4 и до ден днешен няма отговор във 

връзка с това намерение, което е заложено там да се реализира, но то не се 

реализира. Незнам поради каква причина няма отговор от г-н кмета на нашето 

питане. Пари ли няма или няма да се реализира въпросния проект, които е 

одобрен от предишния общински съвет по скоро от по предишния. Искам да 

знам дали това ще се реализира. Каква е съдбата на този проект? Благодаря. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Балталийски вашето питане и сигнал е 

отправен към отдела „Устройство на територията, икономика и общинска 

собственост” разглежда се в момента. На този етап вероятно няма да бъде 

реализиран, ще бъдат реализирани дейностите предимно асфалтиране на улици в 

кв. „Врътлек”. Ние предвиждаме цялостен проект за между блоковото пространство в 

кв. „Врътлек”, които проект вероятно, ще обхване и тази част, която касае 

нереализираната улица, за която вие говорите. За повече подробности и детайли 

може да ви дадем писмен отговор след заседанието на общински съвет.  

 

Г-н Балталийски:- Благодаря ви г-н Кмете, аз очаквам да получа такъв 

отговор с които да запозная и живущите в тези три блока, които са в кв. „Врътлек”. 

Имайте предвид уважаеми общински съветници там предната част, където са 

входовете през нощта минават едни автомобили жълти и всякакви с такава скорост, 

че човек там ако не внимава може да се случи най неприятното. Поради тази 

причина ние желаем да бъде изместен трафика предната част, която да не 

обезпокоява хората т.е. входовете на тези два блока. От безопасна гледна точка. 

Застанете някоя вечер там след 10 часа, за да видите за какво става дума. Просто 

използват тази отсечка за изпитване скоростта на самите автомобили. Често се 

спират в дървата наоколо. Г-жа Наташа Василева може би е минавала от там и знае, 

че като забравят, че трябва да завият на дясно се спират в дървата.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Балталийски. Запознати сме с въпроса.  

 

Г-н Даскалов:- С реализацията на Проекта рехабилитация и 

реконструкция на кв. „Врътлек” със сигурност ще обясним на хората каква е идеята 

и със сигурност ще вземем под внимание и техните желания, а това, което в момента 

коментираме за изнасяне на движението от другата страна на блока мога да го 

поставя на вниманието на комисията по безопасност на движението и ще бъде 

решено много бързо.  

 

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

 

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

колеги и гости в залата, аз напълно подкрепям г-н Балталийски относно този 

проблем, с които ви запозна преди малко. Там пред блоковете няма да ви кажа 

колко деца излизат и какво се случва. Другото, което е аз на работната среща 

помолих г-н Даскалов да бъде изготвена една справка за разплатените задължения 

от кредита и сутринта преди да влезем в залата разбрах, че и други колеги искат г-н 

Даскалов тази справка. Така, че вие поехте ангажимент и ще ви бъда благодарна. Да 

знаете, че не само, аз, но и други колеги искат справката. Благодаря ви.  

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми дами и господа 

общински съветници знам, че това представлява интерес за вас, но както ви казах 

не сме се отклонили даже и стотна от това, което е заложено и гласувано от 

общинския съвет за разплащане като стари и просрочени задължения. Към момента 

остава да сключим още две споразумения с фирми, които общината дължи, за да 

можем изцяло да изпълним и третото искане за усвояване на кредита и да 

приключим окончателно с гласуваните от вас 1 350 000 лв. за разплащане на 

последните почти стари и просрочени задължения на общината. Така, че 

окончателно списъка ще ви го предоставя вероятно в близките дни когато направим 

и последните разплащания за тези 1 350 000 лв.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Ако няма други мнения и питания, 

закривам днешното редовно заседание на общински съвет. Благодаря Ви за 

участието и разбиране, което проявихте днес. 

 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ: 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова/Дата: 23.08.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


