
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 1 от 27.01.2020 година 

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

27.01.2020 година /понеделник/ от 10:00 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: 

Елка Станчева – Серетар на Община Девин 

 

Гости: - Граждани на Община Девин 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

Иванов, добре дошли на днешното редовно заседание на общински 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 15. 

Отсъстват двама общински съветника по уважителни причини  г-н Радан Фезов, и    

г-жа Росица Чолакова. Имаме кворум и можем да открием днешното заседание на 

общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. Надявам се, 

че всички сте се запознали с ДР. 

Имам предложения към ДР. Предлагам допълнения:  като точка 12 да влезе 

ДЗО – 11 от 22.01.2020 г. и  като точка 13 да влезе ДЗО – 12 от 22.01.2020 г., към 

ДР. Това е моето предложение. Благодаря ви. Други предложения. Няма. Предлагам 

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

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

 

Подлагам на гласуване предложението, което направих в Дневния ред, да влезнат 

двете докладни записки: 
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Предлагам: като точка 12 да влезе ДЗО – 11 от 22.01.2020 г., като точка 13 да влезе 

ДЗО - 12 от 22.01.2020 г., към ДР. Точка 12 от предварително раздадения Дневния 

ред да стане т. 14. Други предложения. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - По процедурата, предлагам  допълнителните точки да ги 

подложите по отделно на гласуване. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Други предложения. Няма. Има постъпило предложение 

от г-н Чаушев, двете докладни записки да се подложат на гласуване поотделно. За 

това колеги, който съгласен ДЗО – 11 от 22.01.2020 г. относно: Кандидатстване на 

Община Девин с проект по Покана за набиране на проектни предложения 

BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на 

Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г., да влезе към ДР, като точка 12, който е съгласен, моля 

да гласува: 

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

 

ДЗО - 12 от 22.01.2020 г. относно: Кандидатстване на Община Девин с 

проектно предложение по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, 

процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните 

услуги за възрастни и хора с увреждания” на Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 г., да влезе към ДР, като точка 12, който е съгласен, моля да 

гласува: 

12 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Приема се. 

 

 

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

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 17.01.2020 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 5 от 18.12.2019 г. по Протокол № 3 на Общински съвет 

гр. Девин. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2020 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 15 от 18.12.2019 г. по Протокол № 3 на Общински съвет 

гр. Девин. 
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Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 20.01.2020 г. относно: Промяна в 

структурата и числеността на Общинска администрация – Девин и звената към нея. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2020 г. относно: Определя-

не представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на националното 

сдружение на общините в Република България / НСОРБ /.  

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 20.01.2020 г. относно: Приемане 

план - график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 

2020 година. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 14.01.2020 г. относно: Утвърждава-

не от Общински съвет на План за защита при бедствия на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 17.01.2020 г. относно: Приемане на 

„Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 17.01.2020 г. относно: Приемане на 

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в Община Девин 2019 - 2022 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 17.01.2020 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 01.11.2019 г. до 31.12.2019 г.  

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 
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10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 18.12.2019 г. относно: 
Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 

2019 г. до м. октомври 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Предложение с Вх. № КО – 28 от 20.01.2020 г. относно: Приемане на 

Програма за управление на ОБЩИНА ДЕВИН за периода 2019 – 2023 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 18.12.2020 г. относно: Кандидат-

стване на Община Девин с проект по Покана за набиране на проектни предложения 

BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на 

Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 22.01.2020 г. относно: 
Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа 

за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 

на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. 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. 

 

Колеги, във връзка с участието на председателя на ОБС в някои разисквания 

на проекти за решения е необходимо на основание чл. 18, ал. 3  от Правилника, да 

изберем общински съветник, да ръководи заседанията по време на дискусиите, 

относно тези проекти в дневния ред. Затова предлагам господин Ангел Ликов. Ако 

имате други предложения, моля заповядайте. Виждам, че няма. Предлагам 

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

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Приема се.  
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Колеги, който е съгласен господин Ликов да участва в ръководенето на 

заседанията в точките, където председателя на общинския съвет участва в 

разискване на проекти за решение, моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1- НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 15. 

Приема се. 

 

Господин Ликов, заповядайте! Докато господин Ликов заема своето място, искам да 

информирам и гостите в залата, че всичките докладни записки са разгледани от 

постоянните комисии, има становища, така, че няма проблем да продължим. 

Заповядайте господин Ликов! 

 

Г-н Ликов: - Добър ден на всички. Уважаеми господин Иванов, уважаеми 

колеги, уважаеми гости  

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 17.01.2020 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 5 от 18.12.2019 г. по Протокол № 3 на Общински съвет 

гр. Девин. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Ликов: - ДЗО има положителни становища от всички ПК. Колеги, 

имате думата за предложения относно тази ДЗ. Ако няма, предлагам да 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение № 5 от 18.12.2019 г. на Общински съвет - Девин. 
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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 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2020 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 15 от 18.12.2019 г. по Протокол № 3 на Общински съвет 

гр. Девин. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 
 
Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Ликов: - ДЗО има положителни становища от всички ПК. Колеги, 

имате думата за предложения относно тази ДЗ. Ако няма, предлагам да 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, 

  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение № 15 от 18.12.2019 г. на Общински съвет - Девин. 

 

 

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-жа Василева: 
 
Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 20.01.2020 г. относно: Промяна в 

структурата и числеността на Общинска администрация – Девин и звената към нея. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Достатъчно се дебатира по 

време на заседанието на постоянните комисии и има положителни 

становища. Ако имате нещо допълнително, което мислите да предложите и да 

питате, имате думата. Виждам,че няма и затова предлагам да прекратим с 

разискванията по ДР, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с § 2, 

ал. 1 от ЗР на Закона за изменение на ЗМСМА (обн. ДВ, бр. 79 от 2019 г.), в сила от 

28.10.2019 г., във връзка с § 153 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на 

Изборния кодекс (изм. и доп., ДВ бр. 21 от 12.03.2019 г., в сила от 12.03.2019 г.) и 

Решение № 208 от 28.11.2014 г., изм. с Решение № 19 от 26.11.2015 г. на Общински 

съвет – Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя Структурата на Общинска администрация – Девин и звената 

към нея, приета с Решение № 208 от 28.11.2014 г., изм. с Решение № 19 от 

26.11.2015 г. на Общински съвет – Девин, както следва: 

 

1. Одобрява броя на кметовете на кметства и кметските наместници, 

считано от 28.10.2019 г. – 8 бр. кметове на кметства и 5 бр. кметски 

наместници. 

  

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 Ликов: 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2020 г. относно: Определя-

не представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на националното 

сдружение на общините в Република България / НСОРБ /.  

Докладва: Наташа Василева 



 

Протокол № 1 от 27.01.2020 г. 

8 
 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Ликов: - ДЗО има положителни становища от всички ПК. Колеги, 

ПК по Образование , младежки дейности спорт, култура има предложение да 

се запазят същите делегати от предходното решение, което беше взето на 

18.12.2020 г. за делегат – Наташа Василева и зам. делегат Красимир 

Даскалов. Други предложения. Виждам, че няма, предлагам да прекратим с 

разискванията по ДР, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Да преминем към гласуване от така направените предложения на комисията 

за г-жа Наташа Василева и г-н Красимир Даскалов за участие в Общото събрание на 

НСОРБ, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 4 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя за делегат на Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България Наташа Владимирова 

Василева. 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание 

на Общото събрание, той ще бъде заместван от Красимир Росенов Даскалов. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 20.01.2020 г. относно: Приемане 

план - график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 

2020 година. 

 
Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Ликов: - ДЗО има положителни становища от всички ПК. Колеги, 

имате думата за предложения относно тази ДЗ. Виждам, че няма, затова 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 5 
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На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинска администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото 

полугодие на 2020 г., съгласно Приложение № 1. 

  

  

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-жа Василева: 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 14.01.2020 г. относно: Утвърждава-

не от Общински съвет на План за защита при бедствия на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Достатъчно се дебатира по 

време на заседанието на постоянните комисии към общинския съвет. Ако 

имате нещо допълнително, което мислите да предложите и да питате, имате 

думата. Виждам, че няма, зотова, предлагам да прекратим с разискванията по ДР, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и съгласно указанията дадени от 

Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерски съвет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Приема План за защита при бедствия на територията на община Девин, 

съгласно новите указания  и да бъде неразделна част от Общинския план за защита 

при бедствия. 

  

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

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 17.01.2020 г. относно: Приемане на 

„Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване използването на енергията 

от възобновяеми източници и биогорива 2019 - 2029 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Има положителни 

становища от постояннита комисия по „Бюджет и финанси, Европейски 

фондове и програми” и постояннита комисия по „Устройство на територията, 

общинска собственост, селско и горско стопанство”. Ако имате нещо 

допълнително, което мислите да предложите и да питате, имате думата. 

Виждам, че няма, затова, предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

/ЗЕВИ/ и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници /ЗЕВИ/,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Дългосрочна програма на Община Девин за насърчаване 

използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива за периода 

2019-2029 г.  
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2. Задължава кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася пред 

Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година.  

 

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

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 17.01.2020 г. относно: Приемане на 

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в Община Девин 2019 - 2022 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Има положителни 

становища от постояннита комисия по „Бюджет и финанси, Европейски 

фондове и програми” и постояннита комисия по „Устройство на територията, 

общинска собственост, селско и горско стопанство”. Ако имате нещо 

допълнително, което мислите да предложите и да питате, имате думата. 

Виждам, че няма, затова, предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници 

/ЗЕВИ/ и във връзка с чл. 10, ал. 1 от Закона за енергията от възобновяеми 

източници /ЗЕВИ/,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема „Краткосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива в Община Девин 2019–2022 г.” 

 

2. Задължава кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася пред 

Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година.  
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля 

да гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Г-н Ликов: 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 17.01.2020 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 01.11.2019 г. до 31.12.2019 г.  

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Ликов: - ДЗО има положителни становища от  ПК „Бюджет и 

финанси, Европейски фондове и програми” и ПК „Здравеопазване, социална 

политика. Екология”. Колеги, имате думата за предложения относно тази ДЗ. 

Виждам, че няма, затова, предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

11..  ППррииееммаа  ссввееддееннииее,,  ппррееддооссттааввееннииттее  оотт  УУппррааввииттеелляя  ннаа  „„ММББААЛЛ  --  ДДЕЕВВИИНН””  

ЕЕААДД  ггрр..  ДДееввиинн  вв  ииззппъъллннееннииее  ннаа  РРеешшееннииее  №№  2244  оотт  0099..0033..22001177  гг..  ннаа  ООббСС  ДДееввиинн,,  

ффииннааннссооввии  ссппррааввккии  ––  ррааззшшииффррооввккии  ззаа  ррааззххооддаа  ззаа  ммааттееррииааллии  ппллааттееннии  ззаа  ппееррииооддаа  

0011..1111..22001199  гг..  ддоо  3311..1122..22001199  гг..  

 

  

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

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 14. Приема се. 
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Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Аз имам едно предложение когато ни се изпращат тези 

справки от изпълнителния директор на „МБАЛ – Девин” ЕАД в текста обяснителения 

текст в последната графа да не пише плащане на доставчици, това е ясно, че  е 

плащане на доставчици, а да пише за какво са, за лекарства, храна и така нататък, 

да става малко по-ясно на общинските съветници и така също и на населението на 

общината за какво са изразходвани тези средства. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Господин Даскалов от следващите информации на 

госпожа Грозданова, ще ги искаме в този вид  в който направихте предложение.  

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 18.12.2019 г. относно: 
Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 

2019 г. до м. октомври 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

становище от вички комисии. Ако имате нещо допълнително, което мислите 

да предложите и да питате, имате думата.Виждам, че няма, затова, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2019 г. до м. октомври 2019 г. 

 

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

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

 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Предложение с Вх. № КО – 28 от 20.01.2020 г. относно: Приемане на 

Програма за управление на ОБЩИНА ДЕВИН за периода 2019 – 2023 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Всички постоянни комисии 

разгледаха програмата за управление на Община Девин и дадоха положително 

становище, но все пак колеги, ако имате някакви питания заповядайте. Заповядайте 

господин Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Комисията по устройство на територията, общинска 

собственост беше разгледана хубаво тази програма, но там възникна въпроса. Имаме 

препоръка към управлението на общината, дано да обмислили хубаво с какви 

средства тази програма ще се изпълнява, защото като се напишат, така нещата в 

една такава програма, те изглеждат по много хубав начин, пожелания и така 

нататък. Хубаво е обаче в един последващ период от време, но сега явно не ви е 

стигнало времето, затова, да прецените всички тези цели в програмата с какви 

средства и откъде ще дойдат средствата в случай от общински бюджет 

кандидатствани определени фондове и програми  с ПМС от МС и т.н. В един по 

последващ период или в края на годината като се ориентирате, горе-долу в 

ситуацията,  така да ни представите една информация, горе-долу за целите на 

програмата за тази година. Какво финансиране ще се търси. Това ми е препоръката 

към ръководството на общината. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Чаушев. Искам да ви кажа, че са 

спазени всички изисквания на чл. 44 ал. 5 от ЗМСМА. Кмета на общината представя 

пред общинския съвет програма за управление за срока от мандата в тримесечен 

срок от полагането на Клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, 

дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Кмета на общината 

представя пред Общински съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в 

срок до 31-ви, но това не пречи предложението, което дадохте да се направи. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Реплика. Аз не споря, че програмата не е направена, както 

трябва. Отправих само едно конкретно предложение, една препоръка. Наясно съм, 

че програмата е направена, съгласно всички изисквания по ЗМСМА. Благодаря ви. 
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Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Чаушев. Заповядайте г-н 

Иванов. 

Г-н Иванов: - Господин Чаушев, това все пак е програма. Ние чертаем и 

евентуално бъдещето на общината за следващите четири години. Разбира се, че 

финансирането няма как да го знаем, още с встъпването ми в длъжност като кмет и 

екипа който създава кмета на общинската администрация. Какви ще са източниците 

на финансиране. Действително пред нас има едни четири години, има един 

хоризонт, ще се опитаме да се възползваме от всички източници на финансиране 

било с позволение на Министерския съвет, било с програми. Фактически ще 

кандидатстваме по оперативни програми, но както знаете следващия програмен 

период, предстои да бъде приет като стратегии отчета на програмата. Там ще се 

добие ясна представа, откъде са дошли парите, как са планувани. Фактически сега 

кандидатстваме по оперативните програми, но отново става с докладна записка, до 

Общински съвет и вземане на решение, както сега следващите докладни записки, 

както ги внасяме с намерението да кандидатстваме. Става въпрос за осветлението 

там е посочен източника на финансиране. Това е динамична политика. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Иванов. Други колеги 

Заповядайте господин Шанов. 

 

Г-н Шанов: - Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги, уважаеми гости, 

аз не съм успял чак толкова внимателно да прочета програмата, но сигурно съм, че 

до края е много интересно. Единственото нещо, което, аз искам да обърнем 

внимание следващите години на управление, както и в предходния мандат на всички 

места.  Те са  важни в крайна сметка, всичко е важно улици, някой иска остъкление, 

и други. Доста сте обърнали внимание на туризма, което е страхотно. Ние в миналия 

мандат, което успяхме, можахме  да направим. Апелирам когато се гледа, аз още не 

съм гледал, но си признавам, че имам още някой ден, ще го прочета. Туризма също 

става с пари. Значи рекламата е най-важното нещо и стратегията на туризма 

разбира се, видях страхотни консултативни съвети, които сте сформирали или имате 

план за сформиране с  бизнеса.... Ние правителния сектор не  го забравяйте от тях 

зависи такива обективни мнения средно положение може да каже мнение тъй като 

ние участваме в сдружението, което доскоро бях председател. Сега вече не съм от 

месец март, но наистина са минали много тежки периоди на оцеляване на това 

сдружение. Вие знаете най-вероятно в работата ви, като нотариус, ви се случило  

има много регистрации към българския туристически съюз към Министерството на 

туризма и куп неща, може би ще говоря за бюджета. Имам там едно предложение, 

когато се гледат средствата, да се отделят малко повечко средства в добра насока, 

трябва да е ефективно към туризма. Благодаря ви. 
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Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Шанов. Подкрепям вашето 

предложение. Други колеги, тъй като виждам, че няма предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

11..  ППррииееммаа  ппррееддллоожжееннааттаа  оотт  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  „„ППррооггррааммаа  ззаа  ууппррааввллееннииее  

ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ззаа  ппееррииооддаа  22001199  ––  22002233  ггооддииннаа””..  

  

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 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 18.12.2020 г. относно: Кандидат-

стване на Община Девин с проект по Покана за набиране на проектни предложения 

BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на 

Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското икономическо 

пространство 2014-2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. ПК по „БФЕФП” и ПК по 

„УТОССГС” дадоха положително становище, но все пак колеги, ако имате някакви 

питания заповядайте! Виждам, че няма. Предлагам да прекратим с разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

РЕШЕНИЕ № 12 

 

На основание чл.21, ал.1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект по Покана за 

набиране на проектни предложения BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и 

модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено 

осветление на общините”, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност” на Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на 

европейското икономическо пространство 2014-2021. 

 

2. Дава съгласие за общинско сътрудничество с GREENZONE AS, рег. № 995 

542 374 MVA, адрес: Hoffsvn. 10, 0218 Осло, Норвегия, като Партньор по проекта. 

 

3. Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване по Покана за набиране на проектни предложения 

BGENERGY-2.001, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините”, 

Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност” на 

Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското икономическо 

пространство 2014-2021. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 22.01.2020 г. относно: 
Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Приоритетна ос 5 

„Регионална социална инфраструктура”, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа 

за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 

на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви кажа, че 

комисията по „Бюджет и финанси, европейски фондове и програми” и комисията по 

„Здравеопазване, социална политика и екология” имат положително становище , а 

комисията по „Устройството на територията, общинска собственост, селско и горско 

стопанство” има отрицателно становище. Колеги, отделихме много време, за 

разисквания на тази ДЗО от всички комисии. Независимо от това решенията бяха 

емоционални и решихме, всеки от нас отново да се запознае с материалите, които са 

много изчерпателни и всеки днес да изрази с вота си, как вижда бъдещето на този 

център. Ако някои иска да изрази мнението публично да заповяда.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря уважаеми господин Иванов, уважаема госпожо 

Василева, колеги общински съветници и гости в залата, нашата комисия по 

устройство на територията, общинска собственост беше така подробно разгледана 
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тази докладна записка. Стигна се до дебати и вътре и така малко по-разгорещени от 

време на време с 4 гласа – „въздържали се”. Не можахме да вземем и становище по 

последната докладна записка. Както казахте и оставихме да се мисли събота и 

неделя относно каква ще бъде ползата за хората, които евентуално могат да ползват 

тази услуга и като цяло за социалните услуги в общината. На комисията, аз изразих 

мнение, че към този момент на община  Девин, така не бях се запознал детайлно с 

анкетата и тогава споделих, че  община Девин в момента от моя гледна точка не е 

нужно създаването на такъв център, въпреки, че на 100%  е безлихвена помощ за 

финансиране за създаването на такъв център и поемане на разходите на 

обслужването на хората, които евентуално ще бъдат настанени в него. Направих си 

труда да разгледам, анкетата, която е проведена към този момент.  Направено е това 

проучване  реално към потребителите, както се казва тук в докладната записка и в 

анкетата, която е проведена по-нататък по-голямата част около 33 човека има на 

територията на трите общини. Евентуално бъдещия център, ако общината реши да 

кандидатства и спечели проекта, той е с капацитет 15 души, които отговарят на 

изискванията за приемане в този център. Притесняваме случая в който от тези 33 

лица, как ще се избират да останат 15. Веднага тука възниква един проблем 

конфликт и субективен избор на  лицата, които трябва да бъдат настанени в този 

център. Второто нещо анкетата, която е проведена, много от лицата, които са 

анкетирани на вторият въпрос бихте ли дали със съгласието вашите близки лица с 

доказани умствени увреждания, да бъдат настанени в такъв център. В голямата си 

част 99% са отговорили, че те ще се грижат за тези лица, а само единия отговорил 

„да” в същото време на въпрос номер четири, смятате ли, че изграждането на такъв 

център с умствено изостанали в близост до многопрофилната болница, ще бъде 

полезно за самите деца. Повечето от тях са отговорили „да”. Тук се получава едно 

такова противоречие в един момент се казва, че бил полезен този център за тези 

лица, които самите хора се грижат, а в същото време, няма да ги дадат в този 

център. Тогава каква ще е полза на общината, когато ще построим един център и то 

да остане празен. Рискуваме този център да не бъде напълнен  от нашата община 

или от нашия регион. Другото притеснение, което ми е ангажимента, когато 

общината поема след 5-год. срок на устойчивост, общината поема ангажимент 5 

години след приключване на програмата да поддържа този център и да извършва 

услугата, като измине този 5 годишен срок, ако някой от последващо управление на 

общината реши, че този център вече не е нужен на общината и е създавал някакви 

проблеми по времето на съществуването и реши да го закрие, ако в този център са 

настанени 15 лица, какво правим с тях. Това е другото мое притеснение, което така 

погледнато далеч във времето, ако все пак общината по някакъв начин реши, 

Общинския съвет реши да кандидатства за такъв център, смятам, че терена, който е 

това го споделих и на комисията отдолу е пред болницата е най- неудачното място. 

Затова и веднага се аргументирам, защо. Защото, ако имате наблюдение върху такъв 

център за деца с умствено изоставане в повечето случаи гледката е неприятна. 



 

Протокол № 1 от 27.01.2020 г. 

21 
 

Затова така отстрани се гледа на този център, те не могат да бъдат затворени тези 

хора, постоянно 24 часа в стаите, те излизат на разходка. Терена, който се предлага 

и е обсъждан на територията на болницата е най-малко подходящ, защото в 

съседство с болницата където по-голямата си част се намират прозорците и гледат 

нагоре към терена. Това значи, че тези болни, които се лекуват в тази болница, пред 

тях ще има един такъв център, където ще гледат, как се разхождат, хора умствено 

изостанали отвънка. Нямам нищо напротив хората да са живи и здрави, колкото 

Господ им отредил, но представете си един болен човек, който се лекува от някаква 

болест в болницата изведнъж се покаже на прозореца и гледа към двора на такъв 

център, някак си психически. За мен мисля, че няма да е удачно за самите хора, 

които се лекуват в болницата. Друго в махалата в която съм се обсъжда този терен, 

поради една или друга  причина по стечение на обстоятелствата и аз живея там и  

съм разговарял с хората и те са против, ще създадат проблеми, ще протестират. Ако 

това си случи в бъдеще, така, че евентуално общинския съвет при  гласуването 

реши да подкрепи тази докладна записка общината да кандидатства за този център, 

смятам, че теренът е неподходящ има доста терени, които се намират извън, които 

могат да се преведат в близки населени места. Давам пример. Мисля, че детската 

градина в Брезе е много подходяща. Не е задължително това беше споменато и 

препоръчително е да се намира близо до лечебни заведения,  но Беден и Брезе са на 

много близко разстояние. Така, че, аз на комисията гласувах – „въздържал се”, ще 

гласувам по същия начин и сега. Не е моментът този център да се осъществи, това 

намерение към този момент в общината. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Чаушев. Искам още един път да 

ви информирам и гостите в залата, тази докладна беше разгледана подробно по 

време на комисиите и на заседанията. Много време отделихме за разлика от другите 

докладни записки, имаше много емоция, затова си обещахме всеки разумно да 

подходи и днес да изрази своето мнение. Колеги, някой друг иска ли да вземе 

отношение. Заповядайте господин Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Уважаеми господин Иванов, уважаема госпожо Василева 

колеги и гости в залата, аз имам едно питане, щом се запознах подробно с насоките 

и указанията на управляващия орган на тази програма, но това нещо като въпрос го 

поставих и в комисията по устройство на територията и  не получих тогава 

конкретен отговор, може би не беше наясно и заместник-кметът тогава. Ако този 

център не се напълни и там има 5 човека, означава ли това, че управляващия орган 

ще сметне, че ние не изпълняваняваме указанията на програмата и ако е така ще 

бъдем непринудени да върнем 555 хиляди лв. от сметката на общинския бюджет на 

общината. Благодаря ви.  
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Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Даскалов. Заповядайте господин 

Иванов. 

 

Г-н Иванов: - Има изграден в Мадан център който функционира и 

първоначално по първоначални проучвания в Мадан се е смятало, че центъра ще 

бъде напълнен с потребители на тази услуга, но след като е пуснат в експлоатация 

са били настанени около 5 лица, то е със същия капацитет. Около 7 лица с 

капацитет 15 същевременно след като се установило, че нямам достатъчно 

потребители в общината в Мадан центъра е напълнен с хора от вътрешността на 

страната потребители на тази услуга и в момента е с пълен капацитет центъра в 

Мадан практиката е че ако няма местни потребители на тази услуга местата се 

запълват с хора от цялата страна. Доколкото разбрах от Диляна Борисова, Директор 

на ДСП – Девин, разговаряхме и каза, че има нужда от подобен тип центрове, но  за 

хора повече от вътрешността на страната, а за потребителите не хора от нашия 

район.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Иванов. Други колеги. 

Заповядайте господин Шанов. 

 

Г-н Шанов: -  Искате да кажете, че няма как да върнем парите в програмата 

ще бъде заложено да има лица от вътрешността на цялата страна. 

 

Г-жа Василева: - Заповядайте господин Иванов. 

 

Г-н Иванов: - Ако ние не ги напълним с потребители от трите общини, 

държавата ще ни задължи да го направим и да го напълним с хора от цялата страна, 

докато не се изпълни капацитета. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Иванов. Да направя едно 

допълнение. Всичко зависи от броя потребители, има коефициент определен с 

методика за социалните услги, в случая то е 0.9. Броя на потребителите настанени в 

този център умножен по коефиециента дава броя на персонала. Други колеги. 

Заповядайте господин Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Извинявайте,  че за втори път ще взема думата защото 

споменахте персонал. Изграждането на такъв център според мен ще бъде трудно, за 

набирането на такъв персонал, защото в Родопите хората са малко консервативни и 

ще бъдат привлечени трудно хора да работят там, защото това са 24 часа на смяна и  

знаят и хората с такава умствена изостаналост трудно ще намерим млади хора или 

на възраст. Според мен така, аз си мисля, които да бъдат привлечени там да 

работят, а пък възрастните хора как да кажа и при тях трудно ще стане. Според мен 
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набирането на персонала за обслужването на този центъра е трудно, защото ще е 24 

часа. Благодаря ви. 

  

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2, във връзка с 

чл. 17, ал. 1, т. 7 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за 

възрастни и хора с увреждания” на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-

2020 г.” 

 

2. Поема ангажимент за създаване на съответната социална услуга – Център 

за грижа за лица с умствена изостаналост на територията на община Девин.  

 

3. Декларира, че до приключване на строително-ремонтните работи по 

изпълнението на проекта ще стартира създаването на съответната социална услуга - 

Център за грижа за лица с умствена изостаналост. 

 

4. Дава съгласие социалната услуга да бъде поддържана минимум 5 години 

след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането 

за окончателно плащане от страна на Управляващия орган. 

 

5. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на 

интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години 

след датата на приключване на дейностите по проекта и верификация на искането 

за окончателно плащане от страна на Управляващия орган. 

 

6. Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия за кандидатстване по процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 
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деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” на 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.” 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Андрей Рашков Кехайов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Божидар Юриев Корчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Велизар Викторов Шанов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

3 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 12 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15.  

НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева: - Колеги,  в канцеларията на Общинския съвет – Девин 

няма входирани предложения, питания. Ако имате, вие нещо допълнително да 
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питате заповядайте. Ако няма  закривам днешното заседание на оОбщинския съвет. 

Благодаря Ви за участието. 

 
 
 

НАТАША ВАСИЛЕВА: 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

Изготвил: Людмила Глухова /Дата: 30.01.2020 г./ 

Главен специалист К ОбС- Девин 
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