ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
ПРОТОКОЛ
№ 11 от 29.08.2022 година
От извънредно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на
29.08.2022 година /понеделник/ 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
Николай Юруков – Заместник кмет на Община Девин
Елка Станчева – Секретар на Община Девин
Капка Рахнева – Бешева - Началник на отдел „ХДПЗ“
Димитър Кисьов - Началник на отдел „УТОС“
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, часът е 17:30 добър ден и добре дошли на днешното извънредно заседание
на общински съвет. На настоящето заседание има наличие на кворум, от 17
присъстват 15 общински съветници. Двама колеги отсъстват по уважителни причини.
Откривам днешното заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал.
4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА. Преди да започнем заседанието
искам да ви съобщя, че наш колега общинки съветник напусна по собствени причини
общинския съвет. Това е г-н Божидар Корчев. Спазена е законовата процедура
съгласно чл. 30, ал. 4, т. 3, чл. 5 и 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, както и чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника за
организацията

и

дейността

на

общински

съвет

Девин,

неговите

комисии

и

взаимодействието му с общинската администрация. Колегата е от листата на Местна
коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ И БСП ЗА БЪЛГАРИЯ ).
Следващ по ред в листата е г-жа Николина Веселинова Хаджиева.
Съгласно чл. 30, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 26, ал. 3 от Правилника на общински съвет - Девин на първото
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заседание на общински съвет Девин, което се провежда не по-късно от един месец
след

влизане

в

сила

на

решението

на

Общинската

избирателна

комисия,

председателят е длъжен да уведоми общинските съветници за обстоятелствата, а
новият общински съветник е необходимо да положи клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Колеги, в залата е г-жа Зелма Белберова - Председател на Общинската
избирателна комисия да ни запознае с решението на комисията. Заповядайте г-жо
Белберова.
Г-жа Белберова:- Добър ден! Зачита решението:
РЕШЕНИЕ № 144 2109 МИ
Девин, 16.08.2022
ОТНОСНО: Констатиране прекратяване пълномощията на общински съветник и
обявяване на следващия в листата за избран
В ОИК – 2109 Девин на 11.08.2022 г. е получено писмо, Вх. № 234, от Председателя
на Общински съвет гр. Девин, удостоверяващо настъпили факти и обстоятелства, на
основание на които, по закон, предсрочно, са прекратeни пълномощията на общински
съветник – основание по чл. 30, ал. 4, т. 3, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. По лични причини.
На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и т. 24 , във връзка с чл. 458 от Изборния кодекс и чл.
30, ал. 7 във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 3, ОИК 2109 Девин
Р Е Ш И:
Констатира предсрочното прекратяване пълномощията на БОЖИДАР ЮРИЕВ КОРЧЕВ –
общински съветник от Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И
СВОБОДИ И БСП ЗА БЪЛГАРИЯ )
Обявява за избран за общински съветник НИКОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ХАДЖИЕВА,
следващ кандидат в листата на Местна коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА
ПРАВА И СВОБОДИ И БСП ЗА БЪЛГАРИЯ )
Решението на основание чл. 30, ал. 8 ЗМСМА не подлежи на оспорване.
Г-жа Василева:- Благодаря ви, г-жо Белберова. Колеги, както вече казах,
съгласно

чл.

32,

ал.

1

от

Закона

за

местното

самоуправление

и

местната

администрация новоизбрания общински съветник, трябва да положи клетва, затова ви
приканвам да станем. Новоизбраният общински съветник повтаряйте след мен:
Заклевам се в името на Република България
да спазвам Конституцията и законите на страната
и във всичките си действия
2
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да се ръководя от интересите на гражданите от община Девин
и да работя за тяхното благоденствие.
„ЗАКЛЕХ СЕ”
След произнасяне на текста на клетвата, звучи химна на Р. България.
Благодаря ви колега. Честито.
Колега, пред вас има клетвен лист, моля, подпишете го. Пожелавам ви много здраве и
един успешен и ползотворен мандат от всички колеги.
Г-жа Василева:– Колеги, продължаваме заседанието по обявения дневен
ред. Колеги, пред вас е дневния ред. Всички сте запознати с него предварително. Ако
иска някой да вземе отношение, моля да заповяда. Заповядайте г-н Чаушев.
Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василава, Уважаеми г-н Иванов, колеги, тъй
като нямаше достъп до материалите поради технически причини предлагам днешното
заседание да бъде отложено.
Г-жа Василева:- Уважаеми г-н Чаушев никой не ни уведоми за този проблем
с изключение на г-н Поюклийски няколко часа преди заседанието. Ако знаехми за
проблема щяхте да получите материалите по електронните ви пощи или на хартиен
носител лично. Поради това предлагам да дадем половин или един час според вашите
нужди да се запознаете с материалите и да поставите необходимите въпроси пред
специалистите, които са в залата.
Г-н Семчев:- Моето предложение е за 30 мин. Почивка, за да може всички да
се запознаем с материалите.
Г-жа Василева:- 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.
- Подлагам на гласуване предложението, което направих, г-н Чаушев
днешното заседание да бъде отложено за следващ ден, който е съгласен, моля да
гласува:
6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 9 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 15. Не се приема.
- Подлагам на гласуване предложението, което направи г-н Семчев за 30 мин.
почивка, който е съгласен, моля да гласува:
3
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12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 15. Приема се.
Г-жа Василева:- Обявявам 30 мин. почивка.
Г-н Кисьов и г-жа Рахнева - Бешева дадоха подробна информация относно
докладните записки.
Г-жа Василева:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното извънредно
заседание на Общински съвет.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 25.08.2022 г. относно: Промяна на
броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от
01.10.2022 година
Докладва: Кмет на Община Девин
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 26.08.2022 г. относно: Одобряване
проект за ПУП-ПР за централна част на кв. Настан, попадащ в кв. 120 и кв. 121 по
плана на град Девин, кв. Настан.
Докладва: Кмет на Община Девин

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 26.08.2022 г. относно: Структура
на училищата в Община Девин през 2022/2023 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

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 26.08.2022 г. относно: Избиране на
членове

на

ПК „Здравеопазване

и

социална

политика.

Екология” (ПК

„ЗСПЕ”),

Образование, младешки дейности, спорт, туризъм и култура“ (ПК „ОМДСТК“) и ПК
„Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” (ПК „ПКПУКИ”).
Докладва: Председател на общински съвет
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.
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Пристъпваме към 1 точка от дневния ред
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 25.08.2022 г. относно: Промяна на
броя на потребителите на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от
01.10.2022 година
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:– Зачита

ДЗ

и

внесе

разяснения

по

нея.

Моля,

за

разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Колеги, имате думата, ако
имате въпроси които не успяхте да ги поставите по време на почивката, моля
заповядайте. 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 № 133
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, във връзка с чл. 25, ал. 1 от
Закона за социалните услуги и чл. 87, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
социалните услуги,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за извършване промяна в броя на потребителите от 36 на 100
на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, считано от 01.10.2022 г., със следните
параметри, които ще бъдат финансово обезпечени със Закона за държавния бюджет
на Република България за 2022 година:
1.1. Вид: „Асистентска подкрепа“.
1.2. Профил: Специализирана социална услуга.
1.3. Адрес: гр. Девин, ул. „Дружба“ №1, общ. Девин, обл. Смолян.
1.4. Брой потребители – 100 (сто).
2. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички последващи действия
по изпълнение на Решението.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
5
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 26.08.2022 г. относно: Одобряване
проект за ПУП-ПР за централна част на кв. Настан, попадащ в кв. 120 и кв. 121 по
плана на гр. Девин, кв. Настан.
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. Заповядайте гн Чаушев.
Г-н Чаушев– Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, колеги имам
два въпроса в едното предложение има девет подписали се лица от кв. Настан във
връзка с какво. Има засегнати техни имоти или нещо друго е.
Г-н Кисьов– Това са заинтересовани страни, които граничат с улицата.
Предвижда се пешеходна зона канала, които е нагоре по ул. „Лиляна
Димитрова“ той да се превърне в паркинг.
Г-н Кисьов– Да това е така. След това г-н Кисьов обясни подробно по Плана
за изменение на уличната регулация.
Г-жа Василева– Заповядайте г-н Чаушев.
Г-н Чаушев– Последен въпрос. Знаете какви са отзивите след подобни
инициативи и намерения, в което няма нищо лошо, но запознато ли е населението с
това намерение.
Г-н Кисьов– Да. Даже се приема с много добри отзиви.
Г-жа Василева– Заповядайте г-н Даскалов.
Г-н Даскалов– Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги тази
пешеходна зона с каква настилка се предвижда да бъде.
Г-н Кисьов– Ще бъде с плочки.
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Г-жа Василева– 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.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 134
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 129 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява Подробен устройствен план - План за регулация (ПУП-ПР) за
централна част на кв. Настан, попадащ в кв. 120 и кв. 121 по плана на гр. Девин, кв.
Настан, съгласно представената графична част.
3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 3 точка от дневния ред
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 26.08.2022 г. относно: Структура
на училищата в Община Девин през 2022/2023 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:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за разглеждане и
гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Колеги, 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.
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Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 135
На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 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/ с брой на учениците не по-малко от 10 за учебната 2022/2023 година съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование по училища, както следва:
ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно
IІ клас и ІII клас - 11 ученика /4 ученика + 7 ученика/ - 1 слята паралелка
VII клас – 10 ученика – 1 самостоятелна паралелка
б/ с брой на учениците по-малко от 10 за учебната 2022/2023 година съгласно чл. 69, ал. 1 от Наредба за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование по училища, както следва:
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан
І клас и ІV клас – 6 ученика /3 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка
IІ клас и ІII клас – 6 ученика /5 ученика + 1 ученика/ - 1 слята паралелка
V клас и VІ клас – 7 ученика /4 ученика + 3 ученика/ - 1 слята паралелка
VІI клас – 6 ученика – 1 самостоятелна паралелка

ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно
IV клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка
V клас – 9 ученика – 1 самостоятелна паралелка
ОУ „Иван Вазов” – с. Триград
І клас и ІI клас – 3 ученика /1 ученика + 2 ученика/ - 1 слята паралелка
III клас – 2 ученика – 1 самостоятелна паралелка
V клас и VI клас – 3 ученика /1 ученика + 2 ученика/ - 1 слята паралелка
VII клас – 2 ученика – 1 самостоятелна паралелка
8
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ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково
V клас и VІІ клас – 5 ученика /2 ученика + 3 ученика/ – 1 слята паралелка
ПГЕ „А. С. Попов” – гр. Девин
VIII

„а“

клас

–

7

ученика,

самостоятелна

паралелка,

спец.

„Eлектрообзавеждане на производството“, с очакван недостиг от специалисти на
пазара на труда
XI „а“ клас – 8 ученика, самостоятелна паралелка, специалност „Автоматизация
на непрекъснати производства“, защитена специалност
XII „а“ клас – 9 ученика /слята паралелка от две специалности - „Компютърна
техника и технологии“ и „Организация на хотелиерството“/
ІІ.

Утвърждава

дофинансиране

утвърдените маломерни паралелки

на

общинските

училища

за

за учебната 2022/2023 година при

единни разходни стандарти за периода 01.09 – 31.12.2022 г., както следва: 2
519 лева /две хиляди петстотин и деветнадесет лева/ за неспециализираните
училища; и при единен разходен стандарт (ЕРС) за специалности:
-

„Компютърна техника и технологии“ – 3 354,00 лв.;

-

„Организация на хотелиерството“ – 3 059,00 лв.;
Общ размер на необходимите
средства /лв./ за дофинансиране на
неспециализираните училища и ПГЕ

№

Училище

„А. С. Попов” за учебната
2022/2023 година

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –
1. гр. Девин, кв. Настан

58 944,60

2. ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно

33 754,60
2 565,20

3. ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин
ВСИЧКО:

95 264,40

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
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Г-жа Чолакова:Пристъпваме към 4 точка от дневния ред
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 26.08.2022 г. относно: Избиране на
членове

на

ПК „Здравеопазване

и

социална

политика.

Екология” (ПК

„ЗСПЕ”),

Образование, младешки дейности, спорт, туризъм и култура“ (ПК „ОМДСТК“) и ПК
„Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” (ПК „ПКПУКИ”).
Докладва: Председателят на Общински съвет
Г-н Василева:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за разглеждане
и гласуване.
Г-жа Чолакова:- Благодаря ви г-жа Василева. Колеги, имате думата.
Заповядайте г-жо Василева.
Г-н Василева:– Колеги, аз искам да направя две предложения: като член в
комисиите, където е участвал г-н Корчев да бъде заменен от г-жа Хаджиева и второто
ми предложение, ако се приеме първото тя да бъде като председател в ПК
„Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси” (ПК „ПКПУКИ”).
Г-жа Чолакова:- Благодаря ви г-жа Василева. 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.
Г-жа Чолакова:- Подлагам на гласуване предложението, което направи г-жа
Василева в комисията ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология.” (ПК
„ЗСПЕ”) като член да бъде г-жа Хаджиева. Колеги, които е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
15. Приема се.

- Подлагам на гласуване в комисията Образование, младешки дейности, спорт,
туризъм и култура“ (ПК „ОМДСТК“) като член да бъде г-жа Хаджиева. Колеги, които е
съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
15. Приема се.
- Подлагам на гласуване в комисията ПК „Противодействие на корупцията и
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”) като член
да бъде г-жа Хаджиева. Колеги, които е съгласен с така направеното предложение,
моля да гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
15. Приема се.
- Подлагам на гласуване в комисията ПК „Противодействие на корупцията и
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”) като
председател да бъде г-жа Хаджиева. Колеги, които е съгласен с така направеното
предложение, моля да гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
15. Приема се.

Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 136
На основание чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местна
администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Допълва състава на „ЗСПЕ”, „ОМДСТК” и ПК „ПКПУКИ“ както следва:
1. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология” (ПК „ЗСПЕ”):
Член: Николина Веселинова Хаджиева
2.

Образование,

младешки

дейности,

„ОМДСТК“):
Член: Николина Веселинова Хаджиева
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3. ПК „Противодействие на корупцията и предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси” (ПК „ПКПУКИ”)
Член: Николина Веселинова Хаджиева
Председател: Николина Веселинова Хаджиева
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
15. Приема се.
Г-жа Василева:- Колеги поради изчерпване на дневния ред закривам
днешното заседание. Благодаря ви на всички вас за присъствието.

НАТАША ВАСИЛЕВА:
Председател на Общински съвет – Девин
Изготвил:
Галина Узунова
Специалист
Славка Чавдарова
Младши експерт
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