
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 5 от 04.05.2020 година 
 

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

04.05.2020 година /понеделник/ от 17:30 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: 

Здравко Иванов – Кмет на община 

Елка Станчева – Секретар на община 

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, добър вечер и добре дошли на 

днешното извънредно заседание на общински съвет. На настоящето заседание има 

наличие на кворум от 17, присъстват 16 общински съветници отсъства г-н Гетов. 

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. Виждам, че няма и затова предлагам за прекратяване на 

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

 

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

 

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

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 08.04.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - имот с идентификатор 

№ 54198.8.97 и имот с идентификатор № 54198.8.106, намиращи се в землище с. 

Осиково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 16.04.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 49 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 16.04.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 48 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 16.04.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 50 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 год. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 за проект „Рехабилитация на Път PAZ 

2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак) / 

Фотиново - граница Община (Батак - Девин) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 

12+500”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 

върху авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по 

подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 за проект „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път 

PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак) / 

Фотиново - граница Община (Батак - Девин) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 

12+500”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 

върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 

г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 24.04.2020 г. относно: 

Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение за финансиране от Фонд 

„Социална закрила”, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо 

поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 

услуги”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 30.04.2020 г. относно: 

Определяне на представител от Общински съвет - Девин за участие в комисия за 

подбор. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Василева:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за 

ДР, моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 16. Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Колеги на основание чл. 18, ал. 3 от ПОДОСНКВОА искам 

да направя едно предложение, тъй като голяма част от докладните записки са с 

поименно гласуване е необходимо да изберем общински съветник да е в помощ на 
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председателя на общински съвет и затова предлагам г-жа Росица Чолакова. Колеги 

други предложения. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване 

на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, което направих, за г-жа Росица 

Чолакова, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 16 . 

Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви колеги. Заповядайте, г-жо Чолакова. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 08.04.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - имот с идентификатор 

№ 54198.8.97 и имот с идентификатор № 54198.8.106, намиращи се в землище с. 

Осиково, община Девин, област Смолян. 

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 имате думата за 

разисквания по ДЗ. Преди това да ви информирам, че докладната записка 

има положително становище на ПК „УТОССГС”. Всички сте запознати с ДЗ за 

днешното заседание. Виждам, че няма и затова предлагам, прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

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

местната администрация, чл. 24 „а”, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване управление и разпореждане с общинско имущество, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на Емил Милков Калканов, 

земеделска земя от Общински поземлен фонд за следните имоти: 

- Имот с идентификатор № 54198.8.97, с площ 592 кв. м (петстотин 

деветдесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията –Земеделска. 

Начин на трайно ползване – Нива. Адрес на поземления имот: м. „Гермата”, землище 

с. Осиково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 

РД-18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АКГ; 

- Имот с идентификатор № 54198.8.106, с площ 672 кв. м. (шестстотин 

седемдесет и два кв. м.). Трайно предназначение на територията – Земеделска. 

Начин на трайно ползване – Нива. Адрес на поземления имот: м. „Забърце”, землище 

с. Осиково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед 

РД-18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителен директор на АКГ; 

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя общо за 

заявените имоти от общински поземлен фонд (ниви) в общ размер на 27.31 лв. 

(двадесет и седем лева тридесет и една стотинка), съгласно експертни пазарни 

оценки на лицензиран оценител. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Емил 

Митков Калканов за срок от пет стопански години.  

 

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” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

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

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 16.04.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 49 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. 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 имате думата за 

разисквания по ДЗ. Всички сте запознати и знаете, защо се налага удължаване на 

срока не го правим за първи път. Виждам, че няма и затова предлагам, 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 47 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 49/15.04.2019 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2021 г. 
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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 - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 16.04.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 48 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. Девин”. 

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 запознати сте с ДЗ. Ако 

все пак имате някакво питане, което е възникнало в последствие имате думата. 

Виждам, че няма и затова предлагам, прекратяване на разискванията, който е 

съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 48/15.04.2019 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2021 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” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 16.04.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 50 от 15.04.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск - гр. 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. Имате думата за разисквания по 

ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам, прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 49 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 50/15.04.2019 г. по точка 1 в частта условия за 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.05.2021 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 год. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 за проект „Рехабилитация на Път PAZ 

2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак) / 

Фотиново - граница Община (Батак - Девин) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 

12+500”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

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. ДЗ има положително становище 

на ПК „УТОССГС”. Имате думата за разисквания. Виждам, че няма и затова 

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

гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 50 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, 

Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница 

Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, сключен 

между ДФ „Земеделие” и Община Девин, седалище и адрес на управление Община 

Девин, област Смолян, гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС №BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 2 914 428,66 лева, (два милиона деветстотин и четиринадесет хиляди 

четиристотин и двадесет и осем лева и шестдесет и шест стотинки) за обезпечаване 

на 100 % от заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, 

Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница 

Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500” сключен 

между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 
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2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. 

и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 

върху авансово плащане по договор №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по 
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подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 за проект „Основни 

услуги и обновяване на селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път 

PAZ 2044 / III-377, Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак) / 

Фотиново - граница Община (Батак - Девин) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 

12+500”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

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. ДЗ има положително становище 

на ПК „УТОССГС”, но ако вие имате някакви въпроси заповядайте. Виждам, че няма 

и затова предлагам, прекратяване на разискванията, който е съгласен моля 

да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 51 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 

7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, 

Равногор - Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново -  

граница Община (Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500”, 

сключен между ДФ „Земеделие” и Община Девин, седалище и адрес на управление 

Община Девин, област Смолян, гр. Девин, ул. „Дружба“ № 1, БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС № BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 582 885,73 лева, (петстотин осемдесет и две хиляди и осемстотин и 

осемдесет и пет лева и 0,73 стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 
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на ДДС върху авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ №: 21/07/2/0/00721 от 16.04.2018 г. по подмярка 7.2 „Инвестиции 

в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по 

мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони” за Проект „Рехабилитация на Път PAZ 2044 / III-377, Равногор - 

Нова Махала / граница Община (Брацигово - Батак ) / Фотиново - граница Община 

(Батак - Девин ) / Девин - III-197 от km 0+000 до km 12+500” сключен между 

Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № 21/07/2/0/00721 от 

16.04.2018 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 
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Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ 

авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по 

подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

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. ДЗ има положително становище 

на ПК „УТОССГС”. Колеги имате думата за разисквания. Виждам, че няма и затова 

предлагам, прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 52 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление 

гр. Девин, област Смолян, ул. „Дружба” № 1, ЕИК по БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС № BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 41 433,74 лв. (четиридесет и една хиляди четиристотин тридесет и три 

лева и седемдесет и четири стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер 

на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

№ BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за 

получаване на авансовото плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 

14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ „Земеделие”. 

 

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” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 22.04.2020 г. относно: Издаване на 

запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ ДДС 

върху авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 

г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

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. ДЗ има положително становище 

на ПК „УТОССГС”. Колеги имате думата, тя е свързана с предходната ДЗ. Всички сте 

запознати, но ако имате някакви питания имате думата. Виждам, че няма и затова 

предлагам, прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 53 

 

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

самоуправление и местната администрация и договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. 

по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони” за Проект „Изграждане на 

многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, община Девин”, 

сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”, седалище и адрес на управление 
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гр. Девин, област Смолян, ул. „Дружба” №1, ЕИК по БУЛСТАТ 000614895, 

идентификационен номер по ДДС № BG000614895, представляван от Здравко 

Владимиров Иванов – Кмет, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без 

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” в 

размер на 8 286,75 лв. (осем хиляди двеста осемдесет и шест лева и седемдесет и 

пет стотинки) за обезпечаване на 100 % от ДДС върху заявения размер на авансово 

плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” за Проект „Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито 

в град Девин, община Девин”, сключен между Община Девин и ДФ „Земеделие”. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи 

за получаване на ДДС върху заявения размер на авансовото плащане по договор № 

BG06RDNP001-7.007-0090-C01 от 14.05.2019 г. и да ги представи пред ДФ 

„Земеделие”. 

 

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” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

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

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 24.04.2020 г. относно: 

Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение за финансиране от Фонд 

„Социална закрила”, Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо 

поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и 

модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални 

услуги”. 

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 имате думата. Искам 

само да ви информирам, че миналата година предходния общински съвет гласува 

средства в рамките на 14 000 лв. от капиталовите разходи за обзавеждане на 

сензорна зала. Тази година кандидатстването по проекта е най - вече за залата за 

спорт и рехабилитация на децата с увреждания. Средствата за съфинансиране ще 

бъдат от средствата на Центъра за обществена подкрепа. Имате думата, ако имате 

въпроси. Виждам, че няма и затова предлагам, прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 54 

 



Протокол № 5 от 04.05.2020 г. 
 

20 
 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

закупуване на специализирано оборудване/обзавеждане за помещения в Център за 

обществена подкрепа, финансирано от Фонд „Социална закрила”, Компонент 1 

„Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и 

изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална 

база за предоставяне на социални услуги”. 

 

2. Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране за реализиране на 

проектното предложение от кандидата община Девин, в размер на 10.03% от общия 

бюджет за проектното финансиране - средства в размер на 2000,00 лв. /две хиляди 

лева/.  

3.Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

 

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

гласува: 

 

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

16. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- Колеги не съм гласувала. Вие знаете, че съм 

освободена от Центъра за обществена подкрепа временно. След 

отстраняването ми от тази длъжност това е другото място, което трябва да 

заема и затова не съм гласувала. Благодаря ви. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 76 от 30.04.2020 г. относно: 

Определяне на представител от Общински съвет - Девин за участие в комисия за 

подбор. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

разглеждане и гласуване. 
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Иванов. Колеги както виждате за по голяма прозрачност е внесена 

тази докладна да има представител на общински съвет. Може да давате 

предложение. Заповядайте г-жо Чавдарова. 

 

Г-жа Чавдарова:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов 

предлагам г-жа Росица Чолакова, тъй като тя е председател на ПК „ЗСПЕ” и 

мисля, че е най подходящия човек. Благодаря ви.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чавдарова. Колеги други 

предложения. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов 

моето предложение е г-н Руси Чаушев. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам, прекратяване на разискванията, който  

 

Г-жа Василева:- Колеги имаме две предложения за г-жа Чолакова е г-

н Чаушев. Ще ги подложа на гласуване по реда на постъпване.  

 

- Подлагам на гласуване първото предложение за г-жа Росица Чолакова 

да участва в тази комисия. Колеги, който е съгласен моля да гласува:  

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

16. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- След като се прие първото предложение се 

обезсмисля да гласуваме второто. 

 

Зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 55 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя Росица Красимирова Чолакова - общински съветник, за свой 

представител в Комисията за подбор на потребители по Национална програма 

„Предоставяне на грижи в домашна среда“. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

16. Приема се. 

 

Г-жа Василева:– Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Колеги и 

гости в залата, аз ще помоля тъй като желая по големи подробности за точно този 

проект, ако може да дадете думата на г-жа Бешева, за да ни запознае. Целевите 

групи са ни ясни просто, ако може да знаем по подробно какви хора ще бъдат 

назначени, за да може да управляват този проект.  

 

Г-жа Василева:– Благодаря ви г-жо Тодорова. Заповядайте г-жо Бешева. 

 

Г-жа Бешева:– Уважаема г-жо Председател, Уважаеми общински съветници 

услугата „Домашен помощник”, която би следвало да се предоставя по тази 

национална програма ще стартира, тогава когато извършим две неща. Едното нещо е 

да бъдат посетени домовете на всички тези хора, които след извършената проверка 

от ДСП се оказа, че попадат в обхвата на тези две целеви групи. Тъй като разбрахте 

от изложението на ДЗ близо 80 човека не попадат в тези изисквания, тоест лица, 

които имаха телкови решения без чужда помощ или такива, чието телково решение 

е определена чужда помощ, но тя не е между 80 и 89,99 % тези лица получиха 

писма от кмета на община Девин с откъс и вписани мотивите, защо им е отказано. На 

останалите около 90 лица е изготвен формуляр за оценка на потребностите по 

критерии утвърдени от кмета и поради това, че след въвеждане на извънредното 

положение на 13.03.2020 г. се ограничиха социалните контакти нещата бяха 

стопирани до това да изчакаме тогава до когато мерките започнат да се разхлабват 

така да се каже, тъй като ние считахме, че оценката на потребностите може да се 

извърши по телефона както ми казаха от община Доспат, че са правили. Ние трябва 

да ги посетим тези хора по домовете им, за да видим какъв е техния социален, битов 

и здравословен статут. След като те бъдат посетени чрез комисия за подбор, която 

ще бъде определена с заповед на кмета на общината и в която ще влезне ваш 

представител всяко едно от заявленията и попълнения формуляр за състоянието на 

кандидата за потребителите ще бъдат разгледани от комисията за подбор след, 

което те ще бъдат класирани както обичайно е било по оперативната програма. 

Доколкото разбрах вашия въпрос вие го нарекохте проект, но то е национална 

програма, тъй като средствата са осигурени от държавния бюджет, а средствата от 

държавния бюджет, които са разчетени за община Девин те са за бюджетната 2020 

година и по информация от Дирекция „Бюро по труда” са за 15 лица на 8 часа. Това 
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беше, ако ги бяхме назначили от м. Март. Разбира се нещата се отложиха във 

времето средствата са същите и тъй като периода на тяхното назначение ще бъде по 

малък това значи, че лицата ще бъдат повече, но те може да не бъдат всички на 8 

часа, а евентуално някой могат да бъдат на 4 или на 6 часа. Ако всички бъдат на 4 

часа ще бъдат евентуално двойно на определената ни бройка тоест водещи са 

средствата, които „Бюро по труда” - Девин ни е определило. В тази връзка 

средствата, които дава Националната програма са само и единствено заплати и 

осигурителни вноски на домашните помощници. Няма да има специално управление 

- управител или ръководител както е било по оперативната програма или по ПМС, а 

самото управление на предоставянето на услугата ще бъде възложено и вменено с 

заповед на служител, които е от администрацията, тъй като средства по програмата 

не се предвиждат, ако такъв би следвало да има следва да се предвидят средства от 

общинския бюджет за заплата на такъв управител. Тази комисия за подбор ще 

определи, кой ще бъдат потребителите измежду кандидатите и от самите тях ще 

дойдат и кандидатите за работа.  

 

Г-жа Василева:– Благодаря ви г-жо Бешева. Заповядайте г-н Шанов.  

 

Г-н Шанов:– Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Василева, Колеги искам да 

попитам колко лица над 65 годишна възраст, които са с невъзможно самообслужване 

са подали заявление. Може и следващия път да получа информация. 

 

Г-жа Бешева:– Те повечето са над 65 годишна възраст, но има и такива 

чиято възраст е под 65. Трябва да направим справка. В момента точна бройка не 

мога да ви кажа.  

 

Г-жа Василева:– Благодаря ви г-жо Бешева. Уважаеми колеги поради 

изчерпване на дневния ред, закривам днешното заседание на общински съвет. 

Благодаря ви за участието и хубава вечер. 

 
 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 07.05.2020 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 
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