
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 10 от 27.08.2020 година 
 

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

27.08.2020 година /четвъртък/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Дияна Чаушева - Зам. кмет на Община Девин 

Николай Юруков - Зам. кмет на Община Девин 

Захаринка Шапкова – Началник на отдел „БФУЧР” 

Капка Бешева - Рахнева - Началник отдел „ЕФПТХ” 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

Иванов, служители на общинска администрация, часът е 17: 30 добър вечер и добре 

дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет. На настоящето 

заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 14 общински съветници. 

Отсъстват г-н Гетов и г-н Люнчев, които предварително са предупредили за 

отсъствието си. Откривам днешното заседание на Общинския съвет, свикано на 

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

Колеги разполагате с Дневния ред, ако някой желае да вземе отношение 

имате думата. Вчера имаше общо заседание на ПК към общински съвет. Дебатира се 

кое наложи да се свика извънредното заседание и както ви информирахме, че касае 

сроковете за изпълнение. Вие, ако имате относно ДР, заповядайте. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията по ДР, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. 
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По време на заседанието се присъедини и г-жа Росица Чолакова и кворума е 15. 

 

Г-жа Василева:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното извънредно 

заседание на Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 24.08.2020 г. относно: Закриване 

на основно училище „Димитър Благоев”, с. Осиково , община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 24.08.2020 г. относно: Закриване 

на ОУ „Отец Паисий”, с. Селча, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 25.08.2020 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2020/2021 

учебна година.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 25.08.2020 г. относно: Структура 

на училищата в Община Девин през 2020/2021 учебна година и формиране на 

паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 10.08.2020 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на 

Община Девин към 31.12.2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 10.08.2020 г. относно: Приемане 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2019 г.   

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 10.08.2020 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-жа Василева:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за 

ДР, моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 24.08.2020 г. относно: Закриване 

на Основно училище „Димитър Благоев”, с. Осиково , община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

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

становище от общото заседание на ПК към общински съвет. Проведоха се 

достатъчно дебати относно докладната, но ако има възникнали въпроси 

имате думата. Отсъстващите колеги от комисията, ако желаят могат да 

вземат отношения по въпроса. Виждам, че няма и затова предлагам, 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 116 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, във връзка с чл. 

312, ал. 1 от ЗПУО и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, поради трайна тенденция на 

намаляване броя на децата и учениците, довела до невъзможност за формиране на 

паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на 

делегирани бюджети, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде закрито Основно училище „Димитър Благоев”, село 

Осиково, община Девин, считано от 15.09.2020 г. и вливането му в Средно училище 

„Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин, считано от 15.09.2020 г. 
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2. Учениците от Основно училище „Димитър Благоев”, село Осиково, община 

Девин ще бъдат преместени за обучение в Средно училище „Христо Ботев”, гр. 

Девин, община Девин. 

3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се 

приемат и съхраняват в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин. 

4. Трудовите отношения с персонала на Основно училище „Димитър 

Благоев”, село Осиково, община Девин да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1 

от Кодекса на труда. 

5. Възлага на Кмета на Община Девин да изготви мотивирано предложение 

до Министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище 

„Димитър Благоев”, с. Осиково, общ. Девин, съгласно изискванията на чл. 312, ал. 1 

и чл. 314, ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

6. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1, 

предложение 4 от АПК. 

 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 24.08.2020 г. относно: Закриване 

на ОУ „Отец Паисий”, с. Селча, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище от общото заседание на ПК към 

общински съвет, но все пак, ако имате питания или предложения имате 

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

разискванията, който е съгласен, моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 117 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 312, ал. 6 от ЗПУО, във връзка с чл. 

312, ал. 1 от ЗПУО и Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата 

на предучилищното и училищното образование, поради трайна тенденция на 

намаляване броя на децата и учениците, довела до невъзможност за формиране на 

паралелки в рамките на нормативно определения минимум и прилагането на 

делегирани бюджети, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде закрито Основно училище „Отец Паисий”, село 

Селча, община Девин, считано от 15.09.2020 г. и вливането му в Средно училище 

„Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин, считано от 15.09.2020 г. 

2. Учениците от Основно училище „Отец Паисий”, село Селча, община Девин 

ще бъдат преместени за обучение в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, 

община Девин. 

3. Задължителната училищна документация и фондът от учебници да се 

приемат и съхраняват в Средно училище „Христо Ботев”, гр. Девин, община Девин. 

4. Трудовите отношения с персонала на Основно училище „Отец Паисий”, 

село Селча, община Девин да се уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от 

Кодекса на труда. 

5. Възлага на Кмета на Община Девин да изготви мотивирано предложение 

до Министъра на образованието и науката за закриване на Основно училище „Отец 

Паисий”, с. Селча, общ. Девин, съгласно изискванията на чл. 312, ал. 1 и чл. 314, 

ал. 3 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

6. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1, 

предложение 4 от АПК. 

 

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

гласува: 

 

10 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 25.08.2020 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2020/2021 

учебна година.  

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Иванов:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище от общото заседание на ПК към 

общински съвет. Имате думата за питания и предложения по нея. Заповядайте г-н 

Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Уважаеми 

колеги и гости в залата, аз вчера на общото заседание на постоянните комисии на 

дълго и на широко обсъдихме тази ДЗ с различни становища и мнения на колегите 

общински съветници. Искам да добавя само с две изречения на колегите, които 

отсъстваха от комисията, че моето лично мнение относно структурата на 

образователните заведения в община Девин е следното от няколко години. Крайно 

време е ние като ръководство на община в случая кмет, председател на общински 

съвет и общински съветници да предизвикаме един дебат, за това какво желаем, за 

нашите деца в нашата община да учат в слети паралелки, което касае следващата 

докладна записка, защото с утвърждаването на тази структурата на образователните 

институции в общината, ние в последствие налагаме и обучението в така наречените 

слети паралелки, което според лично моето мнение не води до качествено 

образование на самите деца. Затова апелирам към г-н Иванов и към г-жа Василева и 

всички ние да предизвикаме един дебат за в бъдеще как ще процедира 

образованието на територията на общината, защото виждате, че всяка една година,  

то се променя и вече влизат нови технологии на дистанционни обучения. В тази 

пандемия от корона вирус ни показа, че може да се случват нещата и по съвсем друг 

начин макар и малко по различен от досега приемания и досега прилагания. Така, че 

за тази година, аз ще подкрепя тази ДЗ, но за догодина, ако няма такъв предизвикан 

дебат ще се въздържа от коментари, защото в крайно време е ние да сложим 

проблема на масата. Не е толкова страшно да се обединяват и да се съвместяват 

училища с една единствена цел качествено образование на нашите деца, защото 

виждаме, че сега в момента бизнеса изпитва нужда от класифицирана работна ръка, 

а ние като ги обучаваме в слети паралелки и качеството на образование, което, те 

получават според мен е не толкова добро. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Напълно ви подкрепям и 

мисля, че предходните четири години непрекъснато сме дебатирали по този 

въпрос и знаехме, че ще се случат тези неща. Други колеги. Заповядайте г-н 

Шанов. 

 

Г-н Шанов:– Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

колеги и гости искам само да попитам, аз най - вероятно няма да гласувам тази 
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докладна, защото незнам дали има конфликт на интереси, но за по сигурно няма, но 

имам един въпрос обаче. Ние сме били на една среща с г-жа Чаушева, г-н 

Поюклийски, аз и г-жа Шанова - директор на ДГ „Радост”, към която е и филиала на 

ДГ - Триград. Прекрасно е че ще запази детската градина и никои няма претенции 

да не се запази градината в Триград, но обаче там има едни малко тежки разговори, 

които трябва да проведете най вероятно. Да обясня на колегите и да ме разберат и 

те в Триград има 8 деца и групата остава целодневна, което е прекрасно и в крайна 

сметка трябва да има градина, защото има напредък малко се увеличиха. Други 

години поне това, което знам, аз и като общински съветник от предходния мандат 

също и на този етап детската градина в Триград е филиал на детска градина в с. 

Гьоврен и г-жа Шанова успя по някакъв начин да я задържи тя да съществува и да 

има целодневна група. Сега обаче, аз тук като виждайки Приложение № 7 и чл. 53 

от Наредбата за финансиране прага е 12 деца, а всъщност когато е защитена става 

6. Знаем, че парите не стигат там за персонала да бъдем по точни. Пари за децата 

има и никои няма да остави децата и съм обеден, че и ръководството ще намери 

необходимите средства за децата, но за персонала е ясно, че няма да стигнат парите 

както и не са стигали и назад във времето. Да не звучи по начин по които и ще го 

използват и някои срещу мен има предложение с което съм запознат понеже живея с 

г-жа Шанова в една къща педагогическия състав да бъде на две половинки тоест на 

4 часа, тъй като те всъщност са пенсионери и ще си взимат пенсията и 

възнаграждението на 4 часа. Така ще се намалят средствата за заплати. Нека взимат 

и пълни заплати нямам нищо напротив стига да има пари. Там където пък наистина 

трябва да има персонал знаем всички и виждаме в годините назад е детската 

градина, която е в Гьоврен и в Девин. Много тежки разговори ви предстоят и 

наистина, за да разберат и колегите тук не става на въпрос да закрием градината 

или целодневната група в Триград, става на въпрос да се проведат едни човешки, 

морални разговори с педагогическия персонал, които са пенсионери с телкови 

решения, но пък могат да направят ранно пенсиониране и да си работят на 4 часа. 

Така ще се спести щата и средства за заплати и така ще могат да се оптимизират 

средства нали така пише и в ДЗ. Както се оптимизира в Настан и в предходните две 

докладни за училищата в Селча и Осиково така е добре да се опитате да 

оптимизираме разхода и там. Знам, че ще се създаде напрежение макар, че изобщо 

не ми се иска. Ако са добронамерени госпожите и мисля, че е в каузата да се запази 

целодневната детска градина, би трябвало сами да го направят още повече, че 

според мен и населението ще го разбере по правилния начин и стига да се 

представи по този начин. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Шанов. Искам да ви кажа в 

действително, че има конфликт на интереси. Вчера на комисията достатъчно 

се дебатира и беше запозната относно ДГ в с. Гьоврен. Имаше такива дебати 

има и входирана докладна записка и аз мисля, че г-жа Шанова е един добър 
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специалист и заедно с ръководството на общинска администрация ще 

намерят най подходящия начин да се разреши този проблем и да съществува 

детската градина в с. Триград. Други колеги. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 118 

 

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. 59 и чл. 70, ал. 3 от Наредба за за финансиране на институциите 

в системата на предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Утвърждава структурата на образователните институции /училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие и детски градини/ в Община 

Девин за учебната 2020/2021 година, както следва: 

 
1. УЧИЛИЩА 

1.1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 
 

• СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 
 

• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 
 
• ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 
 
• ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 
 
• ОУ „Иван Вазов” – с.Триград 
 
• ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 
 

 
1.2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

 
• ПГЕ „А. С. Попов” – гр. Девин  

 
2. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/ 

 
• ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 
 
• ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин 

 
3. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 
3.1. Детска градина  „Здравец” – гр. Девин  
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3.2. Детска градина „Изворче” – гр. Девин  

• Филиал кв. Настан   

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

3.4. Детска градина „Радост” – с. Гьоврен   

• Филиал с. Триград  

 

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

гласува: 

 

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

15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 25.08.2020 г. относно: Структура 

на училищата в Община Девин през 2020/2021 учебна година и формиране на 

паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

осигуряване на дофинансиране на училищата 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:– Уважаема г-жо Председател, Уважаеми общински съветници в 

тази докладна ще стане ясно къде и колко паралелки ще има в училищната мрежа и 

къде ще бъдат слети паралелките.  

Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за разглеждане и 

гласуване. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище от общото заседание на ПК към 

общински съвет, но все пак някои от вас ако иска да вземе отношение да заповяда. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Уважаеми 

колеги и гости в залата с риск да бъда досаден, но ще наблегна на някои изложени 

неща и цифри в самата докладна записка и факти, които са явни и видни и не могат 

да се избегнат. Това, което го говорихме на предишната докладна няма да го 

повтарям. Тази докладна е в следствие на това, което ние приехме в предишната 

точка. Виждате, че във всички училища, които са изложени в докладната записка 

единствено в Грохотно има 4 самостоятелни паралелки и 1 слята паралелка. Там 

може да се предполага, че качеството на образованието е горе долу добро, защото 

учениците ще учат в една паралелка и няма да са слети паралелки. Във всички 
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останали училища всички ученици ще учат в слети паралелки. В дофинансирането, 

което по Наредба се полага на тези училища липсва училището в с. Лясково, което 

го спасява единствено, че е защитено все още към този момент. Училището в с. 

Лясково има 11 ученика, училището в кв. Настан има 26 ученика. Разстоянието 

между Девин и двете населени места е не повече от 10 минути път през лятото и 15 

минути през зимата и затова според мен не е добре децата да учат в такива слети 

паралелки при наличието на средно училище, което е толкова близо. Затова пак 

апелирам и ще се повторя наложащ е дебат за структурата на образователните 

институции в община Девин, защото тези 11 ученика и 26 ученика да ги караме да 

учат в слети паралелки на 10 минути път от средно училище, което дава според мен 

качествено образование не е добре за самите деца. Затова апелирам пак към 

предишната молба, която беше към предишната ДЗ. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. 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.  

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 119 

 

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, чл. 68, ал. 2-6, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 
 

а/ Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на учениците не 

по-малко от 10 за учебната 2020/2021 г. по училищата, както следва:  

 
ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин 
 

  ІХ клас – 16 ученика  
      Х клас – 14 ученика  

  ХІ клас – 14 ученика   
 ХІІ клас – 14 ученика  

   
ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 
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V клас и VІ клас – /12 ученика +3 ученика/ -15 ученика – 1 слята паралелка 
VІІ клас – 14 ученика - 1 самостоятелна паралелка    
 

ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

І клас и ІV клас – 10 ученика /6 ученика + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  
V – 14 ученици – 1 самостоятелна паралелка 
VІ клас  – VІІ клас 14 ученика /8 ученика + 6 ученика/– 1 слята паралелка  

 
б/ Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред 

Началника на Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на 

разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както 

следва: 

 
ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

             І клас - 7 ученика - 1 самостоятелна паралелка 
            ІІ клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка 
           ІІІ клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

І клас и ІІІ клас – 5 ученика /1 ученик + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  
ІІ и ІV клас – 5 ученика /3 ученика + 2 ученика/ - 1 слята паралелка 
V клас и VІІ клас  – 9 ученика /6 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка  
VІ клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 
ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

 
І клас и ІІ клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 
ІІІ клас и ІV клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 

            V клас – 2 ученика – самостоятелна паралелка 
    
ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

 
ІІІ клас и ІV клас – 3 ученика /2 ученика + 1 ученик/ – 1 слята паралелка 
V клас и VІ клас – 5 ученика /3 ученика + 2 ученика/ – 1 слята паралелка 
VІІ клас – 3  ученика  – 1 самостоятелна паралелка 

 
ІІ. Утвърждава дофинансиране на общинските училища за утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2020/2021 година при единни разходни 

стандарти – 1 869 лева /хиляда осемстотин шестдесет и девет лева/ за 

неспециализираните училища; и при единен разходен стандарт (ЕРС) за 

специалности:  

- „Автоматизация на непрекъснатите производства” – 2 148 лв. ;  

- „Хранително-вкусовата промишленост“ – 2 493 лв. ;  

-  „Компютърна техника и технологии“ – 2 496 лв. ;  

-  „Организация на хотелиерството“ – 2 273 лв.;  

-  „Икономика и мениджмънт“ – 1 850 лв.  
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№ 
 
 

Училище 
 
 

Общ размер на необходимите средства 
/лв./ за дофинансиране на 

неспециализираните училища и ПГЕ 
„А.С.Попов” за учебната 

 2020/2021 година 
  

1 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” –  
гр. Девин, кв. Настан 42 987,00 

2 ОУ „Гео Милев” - с. Грохотно 13 083,00 

3 ОУ „Пейо Яворов” - с. Гьоврен 8 971,20 

4 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 12 668,00 

 
Всичко: 77 709,20 

 

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

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 10.08.2020 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на 

Община Девин към 31.12.2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище от общото заседание на ПК към 

общински съвет. На разположение вчера и днес е г-жа Шапкова главния 

счетоводит на общината, ако някои от вас има някакви въпроси можем да я 

повикаме. Става на въпрос за отчета за 2019 година. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 120 
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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 

съставяне на  бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

2019 година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

 1.1.1 ПРИХОДИ    -  7 973 199 лева 

 1.1.2 РАЗХОДИ    -  6 934 330 лева 

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 1.2.1 ПРИХОДИ    -   11 653 223 лева 

 1.2.2 РАЗХОДИ    -     7 391 900 лева 

 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    -            436 846 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1. 

2. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2019 г., 

съгласно Приложение № 14. 

3. Приема отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз (ЕС) към 31.12.2019 г. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от (НФ) – код 98 

(KSF) – Приложение № 2. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към Държавен фонд „Земеделие” – код 42 (РА) – Приложение № 3. 

- Отчет за сметките за други средства от ЕС – код 96 (DES) – Приложение № 

4. 

- Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) – 

Приложение № 5. 

4. Приема отчета за чуждите средства – код 33 – Приложение № 6. 

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

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2019 г. – Приложение № 22. 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2019 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин - Приложение № 7. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 118 от 10.08.2020 г. относно: Приемане 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община Девин за 2019 г.   

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище от общото заседание на ПК към общински съвет, но все пак, ако 

имате някакви питания, заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 121 

 

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, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

2019 година, съгласно приложение № 14. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 
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Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 10.08.2020 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 

 

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

становище от общото заседание на ПК към общински съвет. Имате думата за 

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

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 122 

 

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, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

първото шестмесечие на 2020 година, както следва: 
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1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 5 294 268 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 3 719 390 лева 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.1.  

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 5 879 548 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 2 420 858 лева 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 57 411 лева 

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.  

2. Приема отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз (ЕС) за първото шестмесечие на 2020 г. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от (НФ) – код 98 

(KSF) – Приложение № 2. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към Държавен фонд „Земеделие” – код 42 (РА) – Приложение № 3. 

- Отчет за сметките за други средства от ЕС – код 96 (DES) – Приложение № 

4. 

- Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) – 

Приложение № 5. 

3. Приема отчета за чуждите средства – код 33 – Приложение № 6. 

4. Приема отчета за капиталовите разходи за 2020 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 

2020 г.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 
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Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

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

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря ви за участието и 

хубава вечер. 

 
 
 
 
 
РОСИЦА ЧОЛАКОВА 
Зам. - председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 28.08.2020 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 
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