
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№1 от 23.01.2019 година 

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

23.01.2019 година /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 12, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Г-н Красимир Даскалов–Кмет на Община Девин 

Служители от ОА 

Г-жа Милена Гайдарова 

Г-жа Албена Михайлова 

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, Уважаеми гости в залата представители на общинска администрация 

добре дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет. На всички вас 

през новата година пожелавам най – вече здраве, ползотворна работа през 

останалите месеци до края на мандата. Знаете, че през тази година ще има местни 

избори и нека да бъдем полезни на обществото с всички наши решения, за да можем 

да оправдаем доверието на гражданите, които са ни избрали да ги представляваме в 

местната власт. На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 

12 общински съветници. Трима отсъстват по уважителни причини, а останалите се 

надявам да се присъединят към работното заседание. Раздаден, ви е Дневния ред. 

Откривам извънредно заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, 

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

Надявам се че всички сте се запознали с ДР. Имате думата за дебати 

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

моля да гласува: 

 

12- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 12 
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Г-н Чаушев:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 22.01.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Девин. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 22.01.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №110 от 16.08.2018 г. за поемане на общински дълг за разплащане на 

просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни проекти. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 10.01.2019 г. относно:Предсрочно 

прекратяване на процедура за финансово оздравяване. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

Г-н Чаушев:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, 

моля да гласува: 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 22.01.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на община Девин. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

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

становище от комисията по „БФЕФП”. Както спомена г-н Даскалов въвежда 

се нов подход заопределяне на данъка за моторните превозни средства 

(леки и товарни автомобили) с технически допустима максимална маса не 

повече от 3,5 тона и над 3,5 тона. Колеги имате думата за разисквания по 

ДЗ. Предполагам, че сте се запознали подробно и всеки си е направил 

някаква равносметка за неговия личен автомобил с колко, ще му бъде 

намален или увеличен данъка, съгласно така предложените коефициенти. 

Тук са представителите на общинска администрация изготвили подробно 

наредбата и ако има въпроси може да се обърнете към тях, защо са 

предложени такива коефициенти или нещо подобно. Мога да ви споделя по 
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собствените си сметки, които направих средното увеличение ще бъде 

максимум до 20 лева, а най- голямото увеличение може да бъде до 30 лева. 

При по голяма мощност на автомобила може да бъде малко по-голяма, но 

множеството автомобили като kw и мощност, които са регистрирани на 

територията на община Девин са до 74 kw и до 110 kw.  

Имали питания и разисквания по темата. Ако, няма, предлагам да 

прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 

12- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, във връзка с чл. 8 

от ЗНА и чл. 76, ал. 3 от АПК, 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 изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Девин, която е неразделна 

част от настоящото решение, съгласно приложението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 
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Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 22.01.2019 г. относно: Изменение 

на Решение №110 от 16.08.2018 г. за поемане на общински дълг за разплащане на 

просрочени задължения на община Девин и финансиране на инвестиционни проекти. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

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

становище от комисията по „БФЕФП”. Колеги имате думата за разисквания, 

питания, ако има нещо неясно по ДЗ. Някой колеги присъстваха и на 

публичното обсъждане. 

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

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 17 от Закона за общинския дълги чл. 

99, т. 2 от АПК, във връзка с чл. 102, ал. 2 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

4 
 



Протокол №1 от 23.01.2019 г. 
 

1. Изменя свое Решение № 110 от 16.08.2018 г. по точка 6 в частта 

максимален лихвен процент, такси, комисионни и други, както следва: 

 

6.1 Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като 6-месечен EURIBOR 

+ надбавка, но не повече от 6% за надбавката.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 10.01.2019 г. относно: Предсрочно 

прекратяване на процедура за финансово оздравяване. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

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

становище от комисията по „БФЕФП”. Колеги имате думата за разисквания 

по ДЗ. Ако, няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 130л, ал. 1 от Закона за публични финанси, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Прекратява процедура за финансово оздравяване на община Девин.  

 

2. Възлага на кмета на община Девин изпълнението 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. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Благодаря Ви за 

участието. 

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


