
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№8 от 29.05.2019 година 

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

29.05.2019 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 16, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов–Кмет на Община Девин 

Радка Грозданова – изп. директор на МБАЛ „ Девин” ЕАД гр. Девин 

 

Служители от ОА 

 

Гости:-Граждани на Община Девин 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

Даскалов, 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 13. Откривам 

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

ЗМСМА. (По време на заседанието се присъединяват още 3 общински съветника.) 

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

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

от вас да вземе думата, аз искам да направя едно предложение. Пред вас е 

раздадена една ДЗ и предлагам тя да влезне в ДР, а именно:  

- Докладна записка №71 от 27.05.2019 г. относно: Промяна в капацитета на 

Център за обществена подкрепа – гр. Девин. Има положително становище от общото 

заседание на ПК. Това касае увеличаване на капацитета на ЦОП с пет бройки и се 

налага да влезе в ДР, за да може по бързо да се задейства процедурата. 

Така, че предлагам като допълнение в точка 20 да влезе ДЗО – 71 от 

27.05.2019 г. към ДР, а точка 20, която предварително е в обявения дневен ред да 
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стане точка 21. Това е моето предложение. Други предложения относно ДР имате ли. 

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

гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, които направих. 

- Предлагам като точка 20 в ДР да влезе ДЗО - 71 от 27.05.2019 г. относно: 

Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. Девин, който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

Точка 20 от предварително раздадения Дневния ред става т. 21. 

 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 08.04.2019 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2018 г. и предстоящи задачи за 2019 г.  

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 09.04.2019 г. относно: Отчет за 

изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните услуги в Община 

Девин през 2018 г. и приемане на Годишна план - програма за развитие на 

социалните услуги за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 10.04.2019 г. относно: 

Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 12.04.2019 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2019/2020 

учебна година.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 



 

Протокол №8 от 29.05.2019 г. 

3 
 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 16.04.2019 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за избор на 

изпълнител на автобусната линия Девин-Беден от общинската транспортна схема за 

обществен превоз на пътници на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 22.04.2019 г. относно: 

Предложение за безвъзмездно придобиване от община Девин на недвижим имот – 

публична държавна собственост намиращ се в с. Триград, община Девин, област 

Смолян, представляващ поземлен имот с идентификатор - 73105.501.347, ведно с 

построените сгради. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 22.04.2019 г. относно: Включване 

в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2019 г.” 

раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост, на поземлени имоти с 

идентификатори № 20465.502.1604 с площ 128 кв.м. и №20465.502.1605 с площ 2 

кв.м., в гр. Девин, община Девин, област Смолян и извършване на разпоредителни 

сделки. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 24.04.2019 г. относно: 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници 

на община Девин.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 25.04.2019 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 08.05.2019 г. относно: 

Утвърждаване статута на общински жилища. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 08.05.2019 г. относно: Изменение 

на разрешително № 3/27.10.2016 г. за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на „ЗГП” ООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 08.05.2019 г. относно: Изменение 

на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на „ЗГП” ООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 15.05.2019 г. относно: Приемане 

на Общинска програма за закрила на детето за периода 2019 - 2020 г. за Община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 15.05.2019 г. относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – УПИ IV, кв. 

20 – с. Гьоврен, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 16.05.2019 г. относно: Приемане 

на Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Девин за 2018 г. и на Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Девин за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 20.05.2019 г. относно: Изменение 

в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 21.05.2019 г. относно: 

Определяне на допълнителна мястостоянка за таксиметрови автомобили. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 21.05.2019 г. относно: 

Провеждане на тържествено заседание на Общински съвет - Девин за откриване на 

Стена на председателите на общински съвет и Почетен албум на общинските 

съветници от всички мандати от 1991 г. до настоящия момент. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 
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19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 21.05.2019 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на "МБАЛ - ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017 г. 

за периода 01.02.2019 г. до 30.04.2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 27.05.2019 г. относно: Промяна в 

капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 08.04.2019 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2018 г. и предстоящи задачи за 2019 г.  

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

Искам да се извиня, че г-н Радев днес е ангажиран и няма да може 

да присъства на днешното заседание.  

 

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

въпроси г-н Чаушев е запознат. На работната среща всички ние също сме се 

запознали. Има положително становище от общото заседание на ПК. Така, 

че имате думата за мнения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 51 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2018 г. и предстоящите задачи 

за 2019 г. 

 

II. Възлага на кмета на общината: 

 

1. Да се предвидят средства за изпълнение на пожароизвестителните 

инсталации на детските градини „Изворче” и „Здравец” за цялостното изпълнение на 

проектите. 

 

2. Да се предвидят необходимите средства за обособяване на втори 

евакуационен изход на балкона в залата на Културния дом във връзка с 

изискванията на Наредба № Iз-1971 / 2009 г. за строително -техническите правила и 

норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

 

3. Да се търси и предложи вариант за осигуряването на средства за  

монтирането на 3 бр. огнеустойчеви врати на етажите на МБАЛ ДЕВИН и 

изпълнението на пожароизвестителната инсталация на отделенията. 

 

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

гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 09.04.2019 г. относно: Отчет за 

изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните услуги в Община 

Девин през 2018 г. и приемане на Годишна план - програма за развитие на 

социалните услуги за 2020 г. 

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. Постоянните комисии към 

общински съвет проведоха общо заседание и разгледаха подробно ДЗ за 

днешното заседание. Предлагам на председателите на комисиите, ако нямат 

нищо напротив, аз да докладвам становищата от общото заседание.  

ДЗ има положително становище. Така, че имате думата за мнения и 

предложения по ДЗ. Надявам се, че всеки от вас се е запознал с нея. Имате 

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

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от 

Закона за социално подпомагане и чл. 36 „б“, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на 

социални услуги в Община Девин през 2018 г. 

 

2. Приема Годишна план - програма за развитие на социални услуги за 2020 г. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 10.04.2019 г. относно: 

Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/. 

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 



 

Протокол №8 от 29.05.2019 г. 

8 
 

съвет. Колеги имате думата за допълнения и разисквания по ДЗ. Ако няма 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на движими вещи частна общинска собственост / инертен материал - 

баластра/, съгласно приложената пазарна оценка – 5.00 лв. за 1 м3 материал без 

ДДС. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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” 
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Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 12.04.2019 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2019/2020 

учебна година.  

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 разисквания по нея. Ако няма, предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 54 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от ЗМСМА, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Утвърждава структурата на образователните институции /училища, центрове 

за подкрепа за личностно развитие и детски градини/ в Община Девин за учебната 

2019/2020 година, както следва: 

 

І. УЧИЛИЩА 
 

1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 
 

1.1. СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 
  

1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 
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1.3. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 
 

1.4. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 
 

1.5. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 
 

1.6. ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 
  

1.7. ОУ „Отец Паисий” – с. Селча 
 

1.8. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

 

1.1. ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин  

 

ІІ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/ 

 

1. ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 

 
2. ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин 

 
 
ІІІ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 

1. Детска градина  „Здравец” – гр. Девин 

 

2. Детска градина „Изворче” – гр. Девин  

    2.1.Филиал  кв. Настан   

  2.2.Филиал с. Лясково  

 

3. Детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно 

 

4. Детска градина „Радост” – с. Гьоврен   

4.1.Филиал с. Триград  

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 16.04.2019 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за избор на 
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изпълнител на автобусната линия Девин-Беден от общинската транспортна схема за 

обществен превоз на пътници 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 постоянните комисии. Имате думата за 

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

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от 

Закона за автомобилните превози, чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, във връзка с чл. 186 и чл. 20, ал. 3, т. 2 

от ЗОП,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ 

 

I. Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за 

възлагане на автобусните превози по линията Девин-Беден, изпълнявана ежедневно 

с часове на тръгване от Девин 18.00 и от Беден 06.30 ч. при следните условия: 

 

1. Определя срок на договора с избрания изпълнител до 29.01.2021 г., за 

да се уеднакви със сроковете на договорите с останалите превозвачи, спечелили 

обществена поръчка с уникален номер в РОП № 00009-2015-0014. 

 

2. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси, могат да  участват физически и  юридически лица, 

регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за 

извършване на превоз на пътници на територията на Република България или 

лиценз на Общността и други документи, които се изискват от Закона за 

автомобилните превози и приложимите подзаконови нормативни актове.  

 

3. С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на 

своите функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 
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процедурата на Кмета на Община  Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  

 

4. Възлага на Кмета на Община Девин в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия да сключи договор. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 22.04.2019 г. относно: 

Предложение за безвъзмездно придобиване от община Девин на недвижим имот – 

публична държавна собственост намиращ се в с. Триград, община Девин, област 

Смолян, представляващ поземлен имот с идентификатор - 73105.501.347, ведно с 

построените сгради. 

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 мнения и предложения по нея. Ако позволите, аз имам едно 

питане г-н Даскалов. Има ли някакви намерение или някакво мнение за 

какво ще се ползват сградите, които ние ще ги придобием с настоящето 

решение.  

 

Г-н Даскалов:- Към момента няма виждания за какво могат да бъдат 

използвани сградите. Както виждате единия имот не е одобрен. Там явно 

има инвеститорски интерес. Той е насочен към Министерството на 

вътрешните работи. Тъй като с европейска детектива общината към 

настоящия момент дори да придобие безвъзмездно както в случая предлага 

даден имот от държавата, общината няма право да се разпорежда с него, но 

с оглед на това, че сградите се рушат те могат да бъдат използвани 

евентуално за нещо от общината. Те са на много хубаво място. Това е бивша 

застава и затова сме заявили и предявили това желение. Все пак правото е 

ваше дали ще решите да бъдат придобити от общината или не. Моето 

становище е такова, че е добре да ги има, защото в бъдеще не се знае как 

ще бъде променена нормативната база. Може да се даде право на общината 
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в някакъв следващ, бъдещ етап или да се разпорежда с тях или да ги 

използва за стопански нужди с оглед придобиване на някаква полза. 

 

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 34, ал. 1 от ЗОС, 

чл. 14, т. 2 от Наредба №2, за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, във връзка с чл. 54 от Закона за държавната 

собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2019 г.” раздел VII – ПРИДОБИВАНЕ, 

поземлен имот с идентификатор: 73105.501.347 вид собственост: Публична 

държавна, вид територия: Урбанизирана, НТП: Ниско застрояване до 10 м., с площ 

от 1084 кв.м., ведно с построените в него три броя едноетажни полумасивни сгради 

с идентификатори: 73105.501.347.1; 73105.501.347.2; 73105.501.347.3, подробно 

описан в Акт за публична държавна собственост № 3944/8.02.2013 г., утвърден от 

областения управител на област Смолян. 

 

2. Разрешава Община Девин да придобие, чрез безвъзмездно прехвърляне 

на право на собственост, недвижим имот държавна собственост намиращ се в с. 

Триград, общ. Девин, обл. Смолян, представляващ поземлен имот, за който съгласно 

кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Триград одобрени със Заповед 

№РД-18-54/12.12.2011 год. на ИД на АГКК гр. Смолян, е отреден поземлен имот 

73105.501.347, целия с площ 1084 кв.м. трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване до 10 м., ведно с 

построените в него три броя едноетажни полумасивни сгради с идентификатори: 

73105.501.347.1; 73105.501.347.2; 73105.501.347.3, подробно описан в Акт за 

публична държавна собственост №3944/8.02.2013 г., утвърден от областения 

управител на област Смолян. 

 

3. На основание чл. 34, ал. 7 от Закона за общинската собственост кмета на 

общината да сключи договор в писмена форма. 



 

Протокол №8 от 29.05.2019 г. 

14 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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 – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 22.04.2019 г. относно: Включване 

в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост за 2019 г.” 

раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост, на поземлени имоти с 

идентификатори № 20465.502.1604 с площ 128 кв.м. и №20465.502.1605 с площ 2 

кв.м., в гр. Девин, община Девин, област Смолян и извършване на разпоредителни 

сделки. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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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 

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

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат  включени в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2019 г.” раздел II - Замяна и ликвидиране 

на съсобственост: 128 кв.м. представляващи поземлен имот с идентификатор № 

20465.502.1604 и 2 кв.м. представляващи поземлен имот с идентификатор 

№20465.502.1605 гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

 

2. Дава съгласие, да бъде прекратена чрез продажба дела на общината, 

съществуващата съсобственост между Община Девин, като собственик на 128 кв.м. 

представляващи поземлен имот с идентификатор 20465.502.1604 и 2 кв.м. 

представляващи поземлен имот с идентификатор 20465.502.1605, УПИ XXXII, кв. 72, 

по ПУП на гр. Девин, при граници и съседи: поземлен имот от КККР с идентификатор 

20465.502.1602 с площ 269 кв.м., проектен имот с идинтификатор 20465.502.1518 с 

площ 8672 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на 

трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. и Миглена Миткова Какалчева, с ЕГН 

7904276055 от гр. Девин, ул.»Горица» №47, като собственик на имот с 

идентификатор 20465.502.1602, съгласно Н.А. с №019, том I, рег. №227, дело 

№019/2018 г чрез покупко - продажба дела на общината, на цена от 1 950.00 

/хиляда деветстотин и петдесет/ лв. без ДДС.  

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин, да извърши необходимите действия 

по подписване на договора за прекратяване на съсобствеността. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 24.04.2019 г. относно: 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници 

на община Девин.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Искам да вметна, че е получено писмо от областния управител с 

което съгласно изискванията на Министерството на транспорта се налага да 
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променим часа на тръгване от София за Девин от линията Девин – София – 

Девин и той да стане в Приложение №1 вместо 17:15 да стане 16:20 часа. 

Писмото пристигна вчера и затова ви уведомявам днес на заседанието, за да 

го имате в предвид и така да залегне в приложението при вземане на 

решение от вас. Вместо 17:15 тръгване от София да бъде 16:20.  

 

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

становище от общото заседание на постоянните комисии. Колеги имате 

думата за мнения, предложения и становища относно ДЗ. Заповядайте г-жо 

Василева. 

 

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

колеги, моят въпрос е г-н Даскалов какви са мотивите за промяна имайки 

напредвид, че ако човек замине в София трябва да има достатъчно време. 

Преди не е било проблем в 17:00 часа да тръгне автобуса.  

 

Г-н Даскалов:- Няма как да ги разясня засега, защото г-н Рахнев по 

същите въпроси е в Смолян иначе бях го поканил тук да присъства на 

сесията, за да донесе писмото и да го разискваме. Той в момента е в Смолян 

в областната управа и там разискват всички тези проблеми. Има някаква 

база и мотиви, за да бъде променен часа. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги. Аз предполагам, че ако 

се стигне до някое друго споразумение ние по всяко едно време можем да го 

променим. Други колеги. Ако няма, 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 № 58 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 8, ал. 3 от 

Наредба № 2/15.03.2002 год. за условията и реда за утвърждаване на транспортни 

схеми за осъществяванена обществени превози на пътници с автобуси,  

  
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Утвърждава променената транспортна схема на община Девин, съгласно 

приложение № 1. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува, заедно с допълнението, което беше направено от г-н Даскалов в 

Приложение №1 автобуса, които тръгва от София в 17:15 часа се променя на 16:20 

часа. 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 25.04.2019 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 59 

 

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК,  
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в номера на сградата, 

в Решение №43/11.04.2019 г., като в т. 1 от Решението, като идентификатор 

№20465.504.1030.3 се промени на идентификатор №20465.502.287.1. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 08.05.2019 г. относно: 

Утвърждаване статута на общински жилища. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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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 комисии. Имате думата за мнения и 

предложения по нея. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от ЗОС и чл. 2, ал. 2 

от Наредба №3 на Община Девин за условията и реда за установяване на жилищни 

нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост,  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя броя, вида и местонахождението на жилищата - общинска 

собственост, съгласно Приложение № 1. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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” 
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Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 08.05.2019 г. относно: Изменение 

на разрешително № 3/27.10.2016 г. за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на „ЗГП” ООД. 

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 комисии. Имате думата за мнения и 

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

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и във 

връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 76, ал. 1, чл. 78а от ЗВ и т.6.3 от Решение 

№40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за 

управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски бани, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 



 

Протокол №8 от 29.05.2019 г. 

21 
 

1. Дава съгласие за изменение на разрешително  № 3/27.10.2016 г. за 

водовзмемане на минерална вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м. 

Беденски бани, община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД, със седалище и адрес 

на управление - гр.Пловдив, кв. Коматево, ул. Околовръстен път, имот 15006, за  

обект „Комплекс с открити басейни и хотел” в ПИ с идентификатор 20465.504.831 по 

КК и КР на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес – гр. 

Девин, ул. „Васил Левски” № 1., с годишен обем – до 3 500 куб.м. 

 

2. Останалите раздели в разрешително № 3/27.10.2016 г. не се променят. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 
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Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 08.05.2019 г. относно: Изменение 

на разрешително № 01610173/23.01.2009 г. за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на „ЗГП” ООД. 

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 комисии. Имате думата за мнения и 

предложения по нея. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 72, ал. 1, т. 2 от ЗВ и във 

връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 76, ал. 1, чл. 78а от ЗВ и т.6.3 от Решение 

№40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за 

управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски бани, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на разрешително № 01610173/23.01.2009 г., 

изменено и продължено с Решение № 7-ПРС и ИЗМ/17.01.2019 г. за водовзмемане на 

минерална вода от находище Беденски бани, „Сондаж № 4” – м. Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД, със седалище и адрес на управление - 

гр.Пловдив, кв. Коматево, ул. „Околовръстен път”, имот 15006, за  обект „СПА хотел 

Персенк” находящ се на ул. „Дружба” № 10, гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, с годишен обем – до 1 000 куб.м. 

 

2. Останалите раздели в разрешително № 01610173/23.01.2009 г. не се 

променят. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

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

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Обявявам 10 минути почивка. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 15.05.2019 г. относно: Приемане 

на Общинска програма за закрила на детето за периода 2019 - 2020 г. за 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 комисии. Имате думата за мнения и 
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предложения по ДЗ. 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 № 63 

 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Програма за закрила на детето за периода 2019 - 2020 г. за 

Община 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. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 15.05.2019 г. относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот – УПИ IV, кв. 

20 – с. Гьоврен, община Девин, област Смолян. 

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 комисиите. Ако вие имате някакви мнения и предложения 

имате думата. Само искам да допълня, че след разискванията на работната 

среща, която проведохме в понеделник и след обсъждането между колегите 

и след други такива през вчерашния ден, искам да направя едно 

предложение да процедираме така както и с другите продажби на общински 

терени в урбанизираните територии както на град Девин така и на 

съответните населени места. За този имот да бъде предложено продажба на 

остъпено право на строеж. Това е моето предложение за промяна в 

решението така както сме процедирали и с останалите имоти. Да имаме 
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сигурност, че този имот по един или по друг начин ще бъде застроен, а не 

само закупен. Ако в следствие намерението не се реализира общината ще е 

взела някакви пари за отстъпеното право на строеж и ще си остане пак на 

общината. Цената на отстъпеното право на строеж и цената на продажбата е 

една и съща около 4 000 лв. Включен е в програмата за разпореждане с 

общински имоти и в двата раздела. Така, че не виждам някакъв проблем и 

затова давам такова предложение. Други предложения. Ако няма, предлагам 

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

 

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

 

Има постъпило предложение за изменение на проекта за решение в случая за имота 

да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на отстъпено право 

на строеж на общински недвижим имот частна общинска собственост в УПИ IV, кв. 20 

по ПУП на гр. Девин, с. Гьоврен. Да бъде променен в продажба с отстъпено право на 

строеж. Колеги, който е съгласен с така направенота предложение, моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, 

ал.1 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отстъпено право на строеж за общински недвижим имот – частна общинска 

собственост, УПИ IV, кв.20 по ПУП на с. Гьоврен, община Девин, обл. Смолян, с площ 

445 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м. АОС № 2645/13.03.2019 г., с първоначална 

цена от 3604.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 16.05.2019 г. относно: Приемане 

на Отчет за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците в община Девин за 2018 г. и на Годишен план на 

дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община 

Девин за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

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

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

На основание чл.  20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, 

т. 3 от ЗМСМА и чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното 

образование, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Годишен план на дейностите за подкрепа 

за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Девин за 

2018 г., съгласно Приложение №1. 

 

2. Приема Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците на територията на община Девин за 2019 г., съгласно 

Приложение №2.  

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме необходимите действия 

за привеждане на приетия Годишен план по т. 2 в изпълнение. 

 

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 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 20.05.2019 г. относно: Изменение 

в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация. 

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 имате думата, но 

преди това да ви съобщя, че има положително становище от общото 
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заседание на ПК. С 9 гласа „ЗА” се подкрепя предложението на г-н Чаушев. 

Ако някои от вас желае да вземе отношение относно ДЗ имате думата. 

Виждам, че няма такови 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 № 66 

 

На основание чл.  21, ал. 3 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, съгласно приложението. 

  

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

гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 21.05.2019 г. относно: 

Определяне на допълнителна мястостоянка за таксиметрови автомобили. 

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 комисии. Имате думата за мнения, 

допълнения и предложения по нея. Ако няма такива предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

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

организацията и безопасността на движение в гр. Девин,    

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допълва т. 5 от решение № 104 от 27.06.2016 г., с нова таксиметрова 

стоянка на ул.”Дружба” № 2А /от страната на Спа хотел „Девин”, по посока на 

движението/. 

  

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

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 21.05.2019 г. относно: 

Провеждане на тържествено заседание на Общински съвет - Девин за откриване на 

Стена на председателите на общински съвет и Почетен албум на общинските 

съветници от всички мандати от 1991 г. до настоящия момент. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

Искам само да допълня, че в разговор с колеги общински съветници през 

почивката предлагам една корекция в проекта за решение, което съм 

предложил думичката „Стена” да бъде заменена с „Кът” на председателите 

на Общински съвет – Девин и Почетен албум на общинските съветници за 

всички мандати от 1991 г. до настоящият момент. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги имате думата, но 

преди това да ви информирам, че има положително становище от общото 

заседание на постоянните комисии. Заповядайте г-н Семчев.  
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Г-н Семчев:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги искам да направя едно предложение, което го коментирахме през 

почивката израза почетен албум да отпадне и да остане само албум. Може 

да бъде почетен гражданин или човек, но албум не може да бъде почетен. 

Затова правя предложение „Стена” също да отпадне. Откриване на почетно 

място и в скоби „Кът”. 

 

Г-жа Василева:- Не ви разбрах г-н Семчев. В т. 1. 

 

Г-н Семчев:- Правя предложение откриване на почетно място в 

скоби „Кът” на Председателите на общински съвет и създаване на албум на 

общинските съветници от всички мандати от 1991 г. до момента. 

 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

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

колеги, аз само искам да се извиня за закъснението понеже бях на работа и 

нямаше как да изляза по рано. Вече сме към края така, че моля за 

извинение. 

 

Г-жа Василева:- Искам да направя и аз едно предложение 

заседанието на 17.07.2019 г. да бъде проведено от 17:00 часа, тъй като 

хората са на работа. 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.  

 

Има постъпили две предложения, които ще предложа на гласуване: 

 
- Подлагам на гласуване предложението, което направи Г-н Семчев, 

което гласи: в точка 1 и там където пише откриване на Стена на 

председателите да бъде заменено с „Открива почетно място (КЪТ) на 

Председателите на Общински съвет – Девин” и вместо почетен албум да 

бъде „Създаване на албум”. Мисля, че това беше предложението. Нещо да не 

съм изпуснала г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Не. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение от г-н Семчев, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

- Подлагам на гласуване предложението, което направих аз. 

Заседанието на 17.07.2019 г. да бъде проведено от 17:00 часа. Колеги, 

който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Да бъде проведено тържествено заседание за откриване на почетно място 

/КЪТ/ на председателите на Общински съвет – Девин и създаване на албум на 

общинските съветници за всички мандати от 1991 г. до настоящия момент. 

1.1 На почетното място /КЪТ/ на председателите да бъдат поставени снимки 

на председателите и списъци на общинските съветници от съответния мандат. 

2.  Заседанието да се проведе на 17 юли 2019 г. от 17 часа на което: 

2.1 На председателите на общински съвет за всички мандати от 1991 г. до 

настоящия момент да бъдат връчени почетни плакети на председател на общински 

съвет през съответния мандат. 

3. Почетното място /КЪТ/ на председателите на Общински съвет Девин и 

албума на общинските съветници за всички мандати от 1991 г. до настоящия момент 

да бъдат подготвени и в електронен вариант и да бъдат публикувани на сайта на 

Община Девин. Информацията при промяна да се актуализира. 

  

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 21.05.2019 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на "МБАЛ - ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017 г. 

за периода 01.02.2019 г. до 30.04.2019 г. 
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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 искам да ви 

информирам, че има положително становище на постоянните комисии. Ако 

имате вие нещо да допълните. Г-жа Грозданова е в залата и ако има въпроси 

може да се обърнете към нея. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

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

общински съветници, Уважаема г-жо Грозданова само едно предложение, 

ако го приемете и не ви затруднява в работата. Отчета, които правите по 

двете сметки 501 и 503 в последната графа да бъде малко по -подробен 

точно за какво е както 501 е направен някъде. Например плащане по 

фактура – гориво на „Петрол” АД. Малко по подробна да бъде последната 

графа, ако не ви затрудняваме изключително много, за да има по голяма 

прозрачност. Това ми е предложението. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Грозданова.  

 

Г-жа Грозданова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н 

Даскалов, Уважаеми общински съветници ще си вземем бележка. Не ни 

затруднява каквато информация и ще се опитаме да бъде по -подробна, но 

все пак казвам, че ежемесечно даваме подробна информация за платените 

средства по фирми и видове дейности от банката и от касата, но и това на 

тримесечие ще ви го дадем. Предстой да ви доставим доклад и финансов 

отчет за 2018 година, просто чакаме да приключи одита на болницата и той 

ще бъде вече много подробен за годината. Ще ви предоставим и за 

тримесечие няма проблем. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Грозданова. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

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

Колеги, Уважаема г-жо Грозданова, аз вземам думата не за въпрос по тази 

точка, а за да ви съобщя няколко добри новини за болницата именно 

следните. Може би г-жа Грозданова трябваше да ги каже, но не ги спомена и 

затова, аз ще ги изброя. Първо от 01.06.2019 г. вече имаме неврологично 

отделение т.е. ще заработи още едно отделение, за което отдавна полагаме 

усилия да се възстанови неговата дейност така както беше и преди да 
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затвори болницата. Втората добра новина е че д-р Шилева вече има втора 

специалност по ендрокринология, което означава, че ще имаме още един 

специалист, които си е местен и се надяваме, че няма да напусне Девин и 

ще остане да работи тук. На трето място дарителят все още не е известен, 

но надявам се до две седмици да бъде известен. За момента желае да бъде 

анонимен, но при срещите ми с омбудсмана Мая Манолова, тя е човека, 

които ни свързва с този дарител както ви казах, че на този етап все още е 

анонимен. Благодарение на него болницата ще има два апарата, които бяха 

изключително необходими за клинична лаборатория. Единият е кръвен 

анализатор с помощта на които вече на место ще можем да си изследваме 

TSH хормоните, т.е хормоните на щитовидната жлеза както и туморни 

маркери и най вече изследвания свързани с дейността на сърдечно съдовата 

система. Знаете, че ние сме район, които изключително често се срещат 

такива заболявания и един уриноанализатор, които чакаме всеки момент да 

бъде доставен. Така, че това са едни добри неща, които искаме да ги 

споделим с вас, разбира се и населенито също, ще бъде уведомено. 

Благодаря ви.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Чаушева. Да си пожелаем да се 

съобщават все такива хубави новини за болницата. Да благодарим на 

всички, които са участвали за постигане на това. Благодарности и на 

дарителя. Иска ни се да знаем, кои е дарителя, но в последствие ще го 

разберем, за да може да изкажем нашата благодарност към него за неговите 

заслуги. Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

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

аз поздравявам болницата за първо, второ и трето, но ми се искаше да има и 

четвърто, защото, аз разбрах, че са изплатени всички възнаграждения с 

увеличенията, които е обещано от министерството. Медицинските сестри 

даже и лекарите най - после са получили това увеличение. Всичко е 

изплатено. Дали е така, моля кажете? Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Аз искам да отговоря, тъй като това беше 

благодарение на протестите, които се организираха на национално ниво на 

медицинските сестри. Всеки може да потвърди, че нещата започнаха от 

козлодуйската болница. Първо реагираха колегите там, затова и премиера 

на България се самосезира както се казва, защото тези проблеми не са от 

вчера, а са от много години назад. Радваме се че нещата ги чува от първа 

ръка и ние продължаваме да настояваме за среща с него, защото той много 
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неща не знае включително и това, че всяка година се дават все повече пари 

за здраве, а те все по не стигат и нацията ни е все по болна. Ние искаме да 

му кажем каква е причината и ще продължаваме да търсим среща с него. 

Сигурна съм, че ако чуе нашите аргументи и нещата, които са свързани с 

здравеопазването ни и аз съм сигурна, че той ще вземе мерки, защото 

излиза, че той май е единствения, които го е грижа да държавата. Така, че 

благодарим му за това и четвърто прибавяме. Благодаря на г-жа Тодорова, 

че ни напомни наистина. Първите 30 милиона, които бяха отпуснати във 

връзка с тази криза в здравеопазването. Първият транш е в МБАЛ Девин 

благодарение на които има увеличение на заплатите на сестрите, малко има 

и за лекарите макар, че знаем техния труд колко е ценен. Така или иначе 

има още едно обещание от 01.07.2019 г. надяваме се и то да се случи, за да 

може да се спре и напрежението сред медицински персонал, но това 

наистина е благодарение на г-н Борисов, за което му благодарим и ще му 

благодарим когато се случат и останалите неща разбира се. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

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

общински съветници, Уважаема г-жо Грозданова, Уважаема г-жо Чаушева 

нека да бъдем малко по позитивни, да не търсим и да не гледаме толкова 

черно на нещата. Наистина, за да се случи всичко това част от него е и 

протеста на медицинските сестри, но нямаше как да стане ако не беше в 

изключително стабилно финансово положение държавата в момента. Това 

финансово положение е изключително стабилно и се дължи на добрата 

работа на всички институции, които събират данъци, акцизи и така нататък. 

Първите четири месеца страната ни е с близа 3 милиарда лева излишък, 

което не е било при други правителства. Затова нека бъдем позитивни 

заедно да работим и виждате, че тогава резултатите са много по -добри. 

Също искам да изкажа благодарност на това, което е свършено от 

ръководството на болницата лично от г-жа Гроздонова за това, че успя да 

намери двама доктори невролози, за да бъде открито неврологично 

отделение и да функционира то в Девин. Не можем да не изкажем 

благодарност и на д-р Дариткова, която активно се е включвала в цялата 

тази работа, защото и без нейното съдействие, може би това нещо трудно 

щеше да се случи. За него ние също знаеми и ние сме в ход на цялото 

развитие на отварянето на неврологично отделение. Тук когато става въпрос 

за дарение искам да кажа без да звучи самохвално, лично с мой средства и 

с помощта на дарител, които също за сега остава анонимен вчера пристигна 

един тир с 27 специални медицински легла, които са втора употреба, но са 

изключително запазени. Ще бъдат прегледани всички дали работят и в 
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какво точно състояние са и ще бъдат предадени на болницата с протокол, 

заедно с шкафчетата и ехографа, които ще бъде проверен дали работи и 

някой други съоръжения. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Даскалов. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Кмете да прав сте, че трябва човек да 

е по -позитивен, за да му се случват хубави неща. Найстина е така, 

природата така го е заложила, но по отношение на това държавата ни да 

разполага с повече средства точно в тази връзка пак казвам, ще настояваме 

за среща с премиера, защото има достатъчно пари. Просто нали и тук в 

община Девин се стремим да си разпределяме бюджета така както да стига и 

да остава, за да има и за покриване на важни за общината нужди, така и 

ние искаме да му кажем къде наистина ще има пари, за да може да се 

постигне и добро заплащане и добро обслужване на пациентите. Персонала 

да е доволен и пациентите да са доволни, но това разбира се не касае нас и 

тук присъстващите. По отношение на даренията – да. Благодарим ви 

наистина, че ще има още едно дарение, което е нужно на болницата. Дай 

боже на всеки, които има възможност както казвате и вие в едно ваше 

изявление дано и тук в Девин да се появи дарител като Чападжиев, които е 

в Мадан, защото там наистина състоянието на болницата може би е по добро 

от областната. Изключително добро състояние и като материална база и 

като обслужване и като приходи. Ние трябва да гоним тези, които са 

наистина добри и даже боже да ги стигнем. По отношение на неврологично 

отделение предпочитам да ви споделя някои неща, но не тук. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. 

Заповядайте г-н Семчев.  

 

Г-н Семчев:- Правя предложение за процедура за прекратяване на 

разискванията.  

 

Г-жа Василева:- Колеги имам предложение за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 69 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД 

гр. Девин в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.02.2019 г. 

до 30.04.2019 г. 

 

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

гласува: 

 

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

14. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 27.05.2019 г. относно: Промяна в 

капацитета на Център за обществена подкрепа – гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Докладната записка е 

разгледана от общото заседание на постоянните комисии към общински 

съвет и има положително становище. Имате думата за мнения и предложения 

по нея. Заповядайте г-жо Василева.  

 

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

колеги искам да ви внеса една яснота 2012 г., когато от 2011 г. работихме 

по проект от 2012 г. е вече общинска услугата в стратегията на общината 

беше залегнато за 50 бройки капацитети. Всяка година ние на общинския 

съвет предоставяхме една докладна механически. Повтаряхме няколко пъти 

по 50. Няма как от 20 да станат 50, защото нали знаете, че всяка бройка е 

съпроводена с финансови средства. Миналата година за първи път се случи 

това с 10 и затова сега както виждате не залагаме на 50, а решаваме да 

предложим увеличението с 5, където има по голяма гаранция това да се 

случи. Затова може да ви е омръзнало всяка година да гледате тия 

докладни, но се налага както се наложи сега спешно, защото обещаха, че 
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има възможност, а това е във връзка с други услуги от смолянска област 

където ще настъпи ограничение или съкращение на бройките и може по 

такъв начин да се компенсира с Центъра за обществена подкрепа в Девин. 

Това е едното. Второто г-н Даскалов искам да се обърна отново към вас за 

да започнем обзавеждането на центъра, защото действително вече ни е 

тясно и искам да ви кажа, че напоследък имам няколко човека кандидат 

осиновители, които ние не трябва да ги срещаме с останалата част от 

нашите потребители и затова в рамките на три месеца е тяхното обучение и 

колегите идват събота и неделя да работят според изискванията. Вече 

центъра стана тесен и ви моля да започнем с обзавеждането, за да може 

потребителите да чустват комфорта и да получат това, което желаят. 

Благодаря ви.  

 

Г-н Даскалов:- Това, което сме го обещали ние ще го изпълнем. Ще 

се постараем в най -кратки срокове да стане това нещо. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Ако няма, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 70 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал.2 и съгласно чл. 6, ал. 1, т. 6 от Закона 

за социално подпомагане чл. 36 в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона 

за социалното подпомагане,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна в капацитета на Център за 

 обществена подкрепа – гр. Девин от 30 на 35. 

 

2. Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими  

действия във връзка с изпълнението на т.1 от решението. 

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

гласува: 

 

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

15. Приема се. 
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Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

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

Г-н Чаушев:- Предварително записани в канцеларията на Общински съвет 

няма. 

Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното 

редовно заседание на общински съвет. Благодаря Ви за участието и разбиране, 

което проявихте днес. 
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