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ПРОТОКОЛ 

 
№ 3 от 14.04.2022 година 

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

14.04.2022 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват:  

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов - Кмет на Община Девин 

Захаринка Шапкова - Н-к отдел „Бюджет, финанси и управление на 

човешките ресурси” 

 

Гости – граждани 

 

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, гости в залата добре дошли на днешното заседание на Общински съвет - 

Девин. 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 14. 

Откривам днешното заседание на общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 

4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 1 от ПОДОСНКВОА.  

По време на заседанието се присъединиха и останалите колеги общински 

съветници и кворума вече е 16. 

 

Г-жа Василева: – Колеги, пред вас е дневния ред. Всички сте запознати с 

него предварително.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 28.03.2022 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

  
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 30.03.2022 г. относно: Учредяване 

на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Министерство на 

здравеопазването върху поземлен имот, частна общинска собственост, с 

идентификатор 20465.504.1512 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в гр. Девин, ул. „Явор“, площ 1005 кв. м, стар номер 

1511, квартал 68, парцел ХХХI-1512-За център за спешна медицинска помощ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 31.03.2022 г. относно:  Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2022/2023 

учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.04.2022 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в община Девин през 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2021 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2022 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.04.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 155 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Девин за дългосрочен 

кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 01.04.2022 г. относно: Създаване 

на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за 

изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2021 г., в 

това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девен за 

2021 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2022 

г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.04.2022 г. относно: Приемане 

на бюджета на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 05.04.2022 г. относно: Приемане 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 

за 2022 година на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Имате думата за предложения, относно него. Искам да ви 

информирам, че всички докладни записки за днешното заседание са разгледани на 

общо заседание на постоянните комисии и имат становища.  

Аз искам да направя две предложения:  

- Първото предложение е точка 11 ДЗО - 58 от 05.04.2022 г. относно: 

Приемане Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост, за 2022 година на Община Девин да стане точка 10, а точка 10 от 

предварително раздадения Дневен ред да стане точка 11. 

 

- Второто предложение е на основание чл. 67, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от 

ПОДОСНКВОА в Дневния ред да влезнат като точки 12, 13, 14 и 15 следните 

докладни записки: 

12. ДЗО - 59 от 12.04.2022 г. относно: Изменение на Решение № 

27/24.03.2022 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на общински 

недвижим имот-помещение в приземен етаж и склад в сградата на кметство село 

Осиково, УПИ І, кв. 16. 

 

13. ДЗО - 60 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение 

28 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със Заповед № АП-03-14-131 от 

08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 
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14. ДЗО - 61 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение 

№ 30 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със Заповед № АП-03-14-131 от 

08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 

 

15. ДЗО - 63 от 13.04.2022 г. относно: Даване на съгласие на „МБАЛ Девин” 

ЕАД да изпълни допълнителни дейности по Проект „Намаляване на 

неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално 

значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони”. 

Точка 12 от предварително раздадения дневен ред да стане точка 16.  

 

Други предложения относно дневния ред. Виждам, че няма и затова 

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

гласува: 

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

 

- Подлагам на гласуване първото предложение точка 11 ДЗО - 58 от 

05.04.2022 г. относно: Приемане Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти - общинска собственост, за 2022 година на Община Девин да 

стане точка 10, а точка 10 от предварително раздадения Дневен ред да стане точка 

11. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване второто предложение в Дневния ред да влезнат 

като точки 12, 13, 14 и 15 следните докладни записки: 

 

12. ДЗО - 59 от 12.04.2022 г. относно: Изменение на Решение № 

27/24.03.2022 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на общински 

недвижим имот-помещение в приземен етаж и склад в сградата на кметство село 

Осиково, УПИ І, кв. 16. 

 

13. ДЗО - 60 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение 

28 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със Заповед № АП-03-14-131 от 

08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 
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14. ДЗО - 61 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за ново обсъждане Решение 

№ 30 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със Заповед № АП-03-14-131 от 

08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 

 

15. ДЗО - 63 от 13.04.2022 г. относно: Даване на съгласие на „МБАЛ Девин” 

ЕАД да изпълни допълнителни дейности по Проект „Намаляване на 

неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ относно социално 

значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони”. 

Точка 12 от предварително раздадения дневен ред да стане точка 16.  

 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува: 

 

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

 

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

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 28.03.2022 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 30.03.2022 г. относно: Учредяване 

на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Министерство на 

здравеопазването върху поземлен имот, частна общинска собственост, с 

идентификатор 20465.504.1512 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в гр. Девин, ул. „Явор“, площ 1005 кв. м, стар номер 

1511, квартал 68, парцел ХХХI-1512-За център за спешна медицинска помощ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 31.03.2022 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2022/2023 

учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.04.2022 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в община Девин през 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2021 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2022 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.04.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 155 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Девин за дългосрочен 

кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 01.04.2022 г. относно: Създаване 

на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за 

изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2021 г., в 

това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девен за 

2021 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2022 

г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 05.04.2022 г. относно: Приемане 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 

за 2022 година на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.04.2022 г. относно: Приемане 

на бюджета на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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12. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 59 от 12.04.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 27/24.03.2022 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на 

общински недвижим имот-помещение в приземен етаж и склад в сградата на 

кметство село Осиково, УПИ І, кв. 16. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 60 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение 28 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със 

Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 61 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 30 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със 

Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 63 от 13.04.2022 г. относно: Даване на 

съгласие на „МБАЛ Девин” ЕАД да изпълни допълнителни дейности по Проект 

„Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ 

относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони”. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

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

 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 28.03.2022 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положително становище от общото заседание на ПК към общински 

съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 40 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 9 от 

Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 4, ал. 3 и ал. 4 и чл. 71, ал. 1, 

т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Наредба за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, 

и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, във връзка с чл. 76, 

ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), чл. 8, чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове (ЗНА), при спазване на изискванията на чл. 75-79 от 

АПК, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги в община Девин, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

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 – 45 от 30.03.2022 г. относно: Учредяване 

на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на Министерство на 

здравеопазването върху поземлен имот, частна общинска собственост, с 

идентификатор 20465.504.1512 по кадастралната карта и кадастралните регистри на 

гр. Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в гр. Девин, ул. „Явор“, площ 1005 кв. м, стар номер 

1511, квартал 68, парцел ХХХI-1512-За център за спешна медицинска помощ. 
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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 информирам, 

че има положително становище от общото заседание на ПК към общински 

съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 41 

 

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

второ, чл. 37, ал. 6, т. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 2 във 

връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с 

имоти- общинска собственост за 2022 година, като в т. III „Отстъпено право 

на строеж“ се добавя „поземлен имот с идентификатор 20465.504.1512, с 

площ 1005 кв. м, безвъзмездно“. 

II. Учредява в полза на Министерство на здравеопазването 

безвъзмездно, безсрочно право на строеж върху поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.504.1512 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и 

пет точка петстотин и четири точка хиляда петстотин и дванадесет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Девин, община 

Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР, засягащо ПИ, 

е от 06.04.2017 г., находящ се в гр. Девин, ул. „Явор“, площ 1005 кв. м, 

трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: за обект комплекс за здравеопазване, предишен идентификатор 

20465.504.1511, номер по предходен план: 1511, квартал 68, парцел ХХХI-

1512-За център за спешна медицинска помощ, съседи: 20465.504.1511, 

20465.504.5068, 20465.504.5055, собственост на Община Девин съгласно Акт 
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за частна общинска собственост № 2521/10.11.2016 г., за изграждане на 

„Филиал за спешна медицинска помощ (ФСМП), навес за линейки, дизел 

генератор и паркинг“. 

III. Възлага на кмета на Община Девин да извърши необходимите 

действия по изпълнение на решението, включително да сключи договор за 

отстъпено право на строеж с Министерство на здравеопазването. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 31.03.2022 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2022/2023 

учебна година. 

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 информирам, 

че има положително становище от общото заседание на ПК към общински 

съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 42 

 

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

3 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Утвърждава структурата на образователните институции (училища, 

центрове за подкрепа за личностно развитие и детски градини) в Община Девин за 

учебната 2022/2023 година, както следва: 

 

І. УЧИЛИЩА 

1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 

1.1. СУ „Христо Ботев”, гр. Девин; 

1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, кв. Настан; 

1.3. ОУ „Гео Милев”, с. Грохотно; 

1.4. ОУ „П. Кр. Яворов”, с. Гьоврен; 

1.5. ОУ „Иван Вазов”, с. Триград; 

1.6. ОУ „Христо Ботев”, с. Лясково. 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

2.1. ПГЕ „А. С. Попов”, гр. Девин.  
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ІІ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ (ЦПЛР) 

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

2. ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин. 

 

ІІІ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

1. Детска градина  „Здравец”, гр. Девин;  

2. Детска градина „Изворче”, гр. Девин;  

2.1. Филиал – кв. Настан;  

3. Детска градина „Катя Ванчева”, с. Грохотно; 

4. Детска градина „Радост”, с. Гьоврен;   

4.1. Филиал – с. Триград. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 01.04.2022 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в община Девин през 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 43 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от Закон за местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Утвърждава Календар за предвидените културни събития и прояви в 

община Девин през 2022 г., съгласно Приложението. 

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите 

от календара за предвидените културни събития и прояви в размер на 46 300 

(четиридесет и шест хиляди и триста лева) лева. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

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” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2021 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2022 

година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 44 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал. 5, във връзка с ал. 2 и ал. 3 

от Закона за народните читалища,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2021 г., съгласно Приложение № 1. 

2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 

2022 г., съгласно Приложение № 2. 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т. 2 дейности. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 
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6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 01.04.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 155 от 30.09.2021 г. на Общински съвет – Девин за дългосрочен 

кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки на сгради 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. Колеги, искам да ви 

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 45 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 99, т. 2 от 

Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 15а от Закона за 

общинския дълг,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 155 от 30.09.2021 г. по точка 2, в частта на 

условия на погасяване, както следва: 

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.12.2022 г. 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл.60, 

ал.1, предложение 4 от АПК.  

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, поради факта, че от закъснение на изпълнението може да 

последва значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в това, че ако 

срока на договора за кредит не бъде удължен, след датата на падежа ще се 

начислява наказателна лихва за просрочената главница. 

 

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” 

Веско Веселинов Банкатев - „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” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 10 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Общински спортен календар на община Девин за 2022 г., съгласно 

Приложението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

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” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 01.04.2022 г. относно: Създаване 

на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет, като прави предложение член и представител в комисията 

на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Девин да бъде г-жа Наташа 

Василева. Други предложения. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

гласува: 

 

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

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението от общото заседание на ПК 

като член и представител в комисията на Съвет по въпросите на социалните 

услуги в община Девин да бъде г-жа Наташа Василева. Който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува:  

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

14. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 27, ал. 3, във връзка с чл. 27, ал. 1 и 

чл. 26, т. 3-7 от Закона за социалните услуги,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Oпределя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в 

община Девин:  

1. Председател: Дияна Чаушева – заместник-кмет на община Девин 

Членове: 

1. Капка Бешева-Рахнева – началник на отдел „Хуманитарни дейности и 

програми за заетост“ в Общинска администрация – Девин 

2. Марияна Пейкова – социален работник в отдел „Индивидуална оценка на 

хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин 

3. Капка Узунова – социален работник в отдел „Закрила на детето“ в 

Дирекция „Социално подпомагане“ – Девин 

4. Латинка Жилкова – старши експерт по предучилищно образование в 

Регионално управление на образованието – Смолян 

5. Валентин Пехливанов – полицейски инспектор в РУ – Девин 

6. Д-р Цветка Рангелова – старши инспектор в РЗИ – Смолян 

7. Момчил Михайлов – директор на Център за обществена подкрепа – Девин 

8. Наташа Василева - общински съветник в Общински съвет – Девин 

9. Зхаринка Мирова – родител на потребител на социалната услуга „Личен 

асистент“ 

10. Венета Тодорова – председател на Сдружение „Срещу диабета ръка за 

ръка“ – клон Девин. 

11. Росица Барганска – психолог в СУ „Христо Ботев“, гр. Девин. 

II. Възлага на кмета на община Девин осъществяването на дейностите, 

необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

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 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 01.04.2022 г. относно: Отчет за 

изпълнението на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2021 г., в 

това число на план-сметка на дейностите за развитие на туризма в община Девен за 

2021 г. и приемане на Програма за развитието на туризма в община Девин през 2022 

г., в т.ч. на план-сметка на дейностите за развитие на туризма през 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги, искам да ви 

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

общински съвет. Имате думата за мнения и 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. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация (ЗМСМА), чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 11, ал. 1 от ЗТ,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнението на Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г., в това число на План-сметка на дейностите за развитие на 

туризма в община Девин за 2021 г., съгласно приложение № 1.   

 

2. Приема Програма за развитието на туризма в община Девин за 2022 г., в 

т.ч. на План-сметка на дейностите за развитие на туризма за 2022 г., съгласно 

Приложение № 2. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

20 



 

Протокол № 3 от 14.04.2022 г. 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 05.04.2022 г. относно: Приемане 

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, 

за 2022 година 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. Колеги, искам да ви 

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

общински съвет, като прави предложение в Раздел I, т. 2 буква Г, Терен с 

прилежащи помещения – гр. Девин, ПИ 20465.502.248 и сграда 20465.502.248.2 - 

Общински градски басейн и сграда да отпадне от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година на 

Община Девин. Това е предложението от заседанието на ПК. Други предложения. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Предедател, 

Уважаеми колиги общински съветници и колеги от администрацията 

предложението направено от комисията беше по моя инициатива. Искам 

само да споделя, че, аз продължавам да държа на своето мнение като 

изразявам и много мнения на граждани от община Девин както и част от 

колегите общински съветници смятаме, че този обект следва да се поддържа 

и да се разработи от община Девин и да се ползва с преференциални цени 

21 



 

Протокол № 3 от 14.04.2022 г. 

от местното население. Няма да се впускам в подробности коментирали сме 

го доста пъти, затова предлагам това предложение на комисията, което го 

зачетохте да бъде гласувано поименно. Благодаря. 

 

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

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги имаме постъпили две предложения от общото заседание на ПК 

и предложението направено от г-н Чаушев.  

 

- Подлагам на гласуване предложението направено от г-н 

Чаушен. Предложението направето от общото заседание на ПК към 

общински съвет да бъде гласувано поименно, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

- Подлагам на гласуване предложението напрвено от общото 

заседание на ПК към общински съвет в Раздел I, т. 2 буква Г, Терен с 

прилежащи помещения – гр. Девин, ПИ 20465.502.248 и сграда 20465.502.248.2 - 

Общински градски басейн и сграда да отпадне от Годишната програма за 

управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2022 година на 

Община Девин.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ПРОТИВ” 

Андрей Рашков Кехайов - „ПРОТИВ” 

Божидар Юриев Корчев – „ПРОТИВ” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ПРОТИВ” 
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Георги Гетов Гетов – „ПРОТИВ” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ПРОТИВ” 

Николай Петров Люнчев – „ПРОТИВ” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ПРОТИВ” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

7 - ЗА, 9 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската 

собственост и чл. 4, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин,   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - 

общинска собственост, за 2022 година на Община Девин, съгласно Приложение № 1, 

неразделна част от настоящото решение. 

 

ІІ. Изпълнението на програмата се възлага на кмета на община Девин.  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 
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Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.04.2022 г. относно: Приемане 

на бюджета на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 50 

 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 94, ал. 

2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на 

Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Постановление № 

31 от 17 март 2022 г. на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет 

на Република България за 2022 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема бюджета на община Девин за 2022 година, както следва: 

1.1. По приходите, в размер на 16 524 508 лева, съгласно Приложение 

№ 1, в т. ч.: 

1.1.1 Приходи за делегирани от държавата дейности в 

размер на 9 187 248 лева в т.ч. 

 

1 2 3 

1.1.1.1 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 7 975 195 

1 2 3 

1.1.1.2 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) 

   -204 322 

 

1.1.1.3 Преходен остатък от 2021 год. от делегираните от държавата 

дейности в лева, съгл. Приложение № 5 

1 372 779 

1.1.1.4 Преходен остатък от 2021 год. от делегираните от държавата 

дейности във валута, съгл. Приложение № 5 

43 596  

1.1.2 Приходи за местни дейности и дофинансиране на 

държавни дейности в размер на 7 337 260 лева, в т.ч. 

 

1.1.2.1 Данъчни приходи 989 087 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 819 166 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 1 039 300 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 288 800 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 928 200 

1.1.2.6 Трансфери между бюджети (нето) -294 330 

25 



 

Протокол № 3 от 14.04.2022 г. 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС 

(нето) 

-189 956 

1.1.2.8 Трансфери от/за държавни предприятия и други лица, 

включени в консолидираната фискална програма 

5 000 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

480 433 

1.1.2.10 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) -22 398

1.1.2.11 Преходен остатък от 2021 год. съгл. Приложение № 5 2 293 958 

1.2. По разходите, в размер на 16 524 508 лева, разпределени по 

функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1 

1.2.1 За делегирани от държавата дейности в размер на: 9 187 248 

1.2.2  За допълнително финансиране със средства от собствени 

приходи и обща изравнителна субсидия на делегираните от 

държавата дейности в размер на  

 

196 855 

1.2.3 За местни дейности в размер на  7 140 405 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  50 000 

1.3. Утвърждава бюджетното салдо по общинския бюджет, изчислено на 

касова основа в размер на (- 3 483 613 лв.) 

1.4 Утвърждава разпределението на средствата от преходния остатък по 

съответните функции, съгласно Приложение № 5 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2022 г. в размер на              

5 005 494 лева, съгласно Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови 

разходи, в размер на 928 200 лева, съгласно Приложение № 14 

2.2 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз и свързаното с тях национално и 

общински съфинансиране, съгласно Приложение № 14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2022 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани 

бюджети, съгласно Приложение № 28 

3.1 Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 73.5 бройки, в т.ч.: 

 за сметка на единните разходни стандарти – 61 бр. 

 дофинансирани за сметка на собствените приходи – 11.5 бр.  

 по ПМС 66 – 1 бр. 

3.2 Числеността на персонала в местна дейност „Минерални води и бани” – 2 

бр. 
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3.3 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2022 година, 

съгласно Приложение № 28 

3.4 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функция „Образование”, с изключение на училищата, детските градини и 

центровете за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на 

делегирани бюджети, се определят от кмета на общината в рамките на средствата, 

определени по стандартите и утвърдените размери по т. 3 от настоящото решение. 

3.5 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функциите „Здравеопазване”, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, 

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело” (без читалища) се определя 

от кмета на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и 

утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за: 

4.1 Членски внос – 17 476 лв. 

4.2 Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет -  18 000 

лв., в т. ч.: 

4.2.1 за еднократна финансова помощ – 10 000 лв. 

4.2.2 за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни проблеми 

–     3 000 лв 

4.2.3 за еднократна помощ по решение на комисията, назначена със заповед 

на кмета, в размер до 200 лева – 5 000 лв. 

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози 

и др., ) – 12 770 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 Читалища – 247 470 лв., съгласно Приложение № 10 

4.4.2 Спортни клубове – 17 000 лв., съгласно Приложение № 21 

4.4.3 Пенсионерски клубове и организации с нестопанска цел – 12 000 лв., 

съгласно Приложение № 22 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 4.4.1 – 4.4.3. 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 Социално-битово и културно обслужване в размер на 3 на сто от 

утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови 

правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 7 232 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 3 600 лв., както следва: 

5.3.1 кмет на кметство Беден – 350 лв. 

5.3.2 кмет на кметство Брезе – 350 лв. 

5.3.3 кмет на кметство Гьоврен – 350 лв. 
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5.3.4 кмет на кметство Грохотно – 350 лв. 

5.3.5 кмет на кметство Триград – 350 лв. 

5.3.6 кмет на кметство Лясково – 350 лв. 

5.3.7 кмет на кметство Селча – 350 лв. 

5.3.8 кмет на кметство Осиково – 350 лв. 

5.3.9 кметски наместник на с.Михалково – 200 лв. 

5.3.10 кметски наместник на с.Стоманево – 200 лв. 

5.3.11 кметски наместник на с.Жребево – 200 лв. 

5.3.12 кметски наместник на с.Кестен – 200 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Общински съвет в размер на 5 416 

лв. 

5.5 Утвърждава показателите по чл. 45, ал. 1, т. 2 от Закона за публичните 

финанси за кметствата и населените места с кметски наместници, съгласно 

Приложение № 3, в т.ч: 

5.5.1 Разходи за осъществяване функциите на органите на изпълнителната 

власт на територията на кметство или населено място (на кметовете на кметства и 

кметските наместници) в общ размер на 2 255 058 лв. в т. ч. субсидии за читалища 

на територията на съответното кметство – 163 558 лв., и разходи за детски градини 

- държавна отговорност – 462 806 лв. разпределени съгласно Приложение № 3а. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и лицата, на които община 

Девин поема разходите за наем, съгласно Приложение № 23 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на 

щатния и извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, 

гр. Девин, съгласно Приложение № 29. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от 

Европейския съюз, в размер на 1 351 908 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните 

дейности с показатели за 2023 г. и прогнозни показатели за периода 2024 

г. и 2025 г., по приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и 

финансирането, и по разходите, съгласно Приложение № 30 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение № 27 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва: 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2022 година в размер 

на 600 000 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2022 г. в 

размер на 0 лева. 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2022 година в размер на 2 464 525 лева. 

11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл. 13 от Закона за общинския 

дълг през 2022 г., съгласно Приложение №24 
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12. Приема за сведение информация, съгласно чл. 82, ал. 3, т. 4 и т. 5 от 

Закона за публичните финанси по прогноза на дружествата за 2022 г., 2023 г. и 

2024 г., съгласно Приложение № 10а 

13. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, 

които могат да бъдат натрупани през 2022 година в размер на 9 654 996 

лева. 

14. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, 

които могат да бъдат поети през 2022 година в размер на 6 838 800 лева. 

15. Определя размера на просрочените задължения от предходни 

години, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2022 година в размер на 268 

899 лева, съгласно Приложение № 2 

16. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда 

да бъдат събрани през 2022 година в размер на 220 977 лв., в т.ч от наеми – 5 000 

лв., от данъци – 74 087  лв. и от т. битови отпадъци – 141 890 лв. 

17. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани 

промени: 

17.1. В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените 

показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите 

на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за 

делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната 

делегирана дейност. 

17.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките 

на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на 

разходите. 

17.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени 

и/или неотложни разходи по т. 1.2.3 от настоящото решение.  

18. Възлага на кмета:  

18.1. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

18.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да 

утвърди разпределението. 

18.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния 

темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни 

мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

18.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните 

отчети и обяснителните записки към тях. 

18.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средствата от 

Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на 

съответния Управляващ орган и на Министерството на финансите. 

19. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми 

от временно свободните средства по общинския бюджет и от сметките за 
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средства от ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от 

Европейския съюз и по други международни, национални и други 

програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част 

от общинския бюджет. 

19.1. за всеки отделен случай кметът на общината определя или договаря 

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2022 година. 

19.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от 

Закона за публичните финанси. 

19.3. при предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси. 

19.4. във всички останали случаи, при възникване на потребност от 

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на общинския съвет. 

20. Упълномощава кмета: 

20.1. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по 

Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на 

средствата в края на годината. 

20.2. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и 

проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и 

други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и 

от други източници за реализиране на годишните цели на общината. 

20.3. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

21. Постъпилите собствени приходи се разходват при следната поредност:  

- за трудови възнаграждения; за покриване на общинския дълг;  

- за разплащане на просрочените задължения от минали години;  

- за разходи по проекти, финансирани от ЕС; 

- за разходи, свързани с дейности, за които се събират такси;  

- за хранителни продукти; неотложни разходи (горива, ел.енергия, 

отопление, вода и неотложни текущи ремонти). 

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на 

бюджета на община Девин за 2022 година, съгласно Приложение № 31. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

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” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Банкатев. 

 

Г-н Банкатев:- Искам да направя процедурно предложение за 10 мин. 

почивка. 

 

Г-жа Василева:- Обявявам 10 мин. почивка. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 12.04.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 27/24.03.2022 г. относно даване на съгласие за отдаване под наем на 
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общински недвижим имот-помещение в приземен етаж и склад в сградата на 

кметство село Осиково, УПИ І, кв. 16. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 51 

 

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от 

ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с ал. 2 от Закона за общинската 

собственост, чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, и във връзка със Заповед № 

АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя свое Решение № 27 от 24.03.2022 г., върнато със Заповед  № 

АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян, 

както следва: 

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

отдаване под наем на общински недвижим имот: помещение на приземен етаж 

за всестранни дейности с площ 52 (петдесет и два) кв. м. и склад с площ 20 

(двадесет) кв. м., находящи се в сградата на кметство с. Осиково, УПИ I,  кв. 

16 по плана на с. Осиково, община Девин, област Смолян, одобрен със 

Заповед № 412/1989 г., актуван с Акт за публична общинска собственост № 

63/20.10.1997 г.  

ІI. Срокът за отдаване под наем на помещенията по т. І е 5 (пет) 

години. 
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IІІ. Началната тръжна цена за отдаване под наем на помещенията е: 

- за помещение с площ 52 (петдесет и два) кв. м., предназначение на 

помещението: всестранни дейности, началната месечна тръжна цена е в 

размер на 52 (петдесет и два лева) с ДДС, определена съгласно раздел ІІІ 

точка 6, колона 8 от Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин 

- за склад с площ 20 (двадесет) кв. м., предназначение на 

помещението: склад, началната месечна тръжна цена е в размер на 10 (десет 

лева) с ДДС, определена съгласно раздел ІV, точка 6, колона 8 от 

Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин. 

ІV. Определя 30 на сто от постъпленията от наем на имотите по т. I, да 

се използват за изпълнение на дейности от местно значение в с. Осиково, 

община Девин. 

V. Възлага на кмета на община Девин, да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на 

договор.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ОТСЪСТВА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

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” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение 28 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със 

Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 52 

 

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, и във връзка 

със Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област 

Смолян,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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I. Дава съгласие да се продаде на Начко Руменов Командарев от град 

Девин, ул. „Шина Андреева” №1, ½ (една втора) от поземлен имот с 

идентификатор 20465.503.9 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет 

точка петстотин и три точка девет), гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № 

РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК, адрес: гр. 

Девин, п.к. 4800, ул. „Шина Андреева“ № 1, площ 410 (четиристотин и десет) 

кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на 

трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.503.5082, 

20465.503.10, 20465.504.1028, 20465.503.5080, 20465.503.832, 

представляващ частна общинска собственост, съгласно акт за общинска 

собственост № 2955/16.08.2021 г., срещу сумата 2 226 (две хиляди двеста 

двадесет и шест лева) без ДДС, съгласно пазарната оценката на 

лицензирания оценител. 

II. Приобретателят на правото дължи всички данъци и такси по 

сделката. 

III. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на 

договор.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ОТСЪСТВА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

35 



 

Протокол № 3 от 14.04.2022 г. 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 12.04.2022 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 30 от 24.03.2022 г. на Общински съвет – Девин, със 

Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 53 

 

На основание чл. 45, ал. 9, чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската 

собственост, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, и във връзка 

със Заповед № АП-03-14-131 от 08.04.2022 г. на областния управител на област 

Смолян,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 
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I. Дава съгласие да се продаде на Надежда Любенова Чолакова и 

Младен Фиданов Чолаков с ЕГН от гр. Девин, ул. „Горски извор” № 3, 

поземлен имот с идентификатор 20465.503.841 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три точка осемстотин 

четиридесет и едно), гр. Девин, община Девин, област Смолян, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-

18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. Девин, 

п.к. 4800, ул. „Горски извор“ №1-а, представляващ УПИ ХVІ-725 по ПУП на 

град Девин, площ 64 кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), 

съседи: 20465.503.840, 20465.503.5088, 20465.503.721, представляващ 

частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 

2989/04.01.2022 г. срещу сумата от 472 лв. (четиристотин седемдесет и два 

лева) без ДДС, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител. 

Приобретателите придобиват правото на собственост както следва: 

- Надежда Любенова Чолакова - 63/88 (шестдесет и три върху 

осемдесет и осем) идеални части от ПИ с идентификатор 20465.503.841 

- Младен Фиданов Чолаков - 25/88 (двадесет и пет върху осемдесет и 

осем) идеални части от ПИ с идентификатор 20465.503.841 

ІІ. Приобретателите на правото дължат всички данъци и такси по 

сделката. 

ІІІ. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ОТСЪСТВА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 
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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” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-жа Чолакова:- 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 13.04.2022 г. относно: Даване на 

съгласие на „МБАЛ Девин” ЕАД да изпълни допълнителни дейности по Проект 

„Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в първичната здравна помощ 

относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони”. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

 

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

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги, искам да ви 

информирам, че по време на заседанието на постоянните комисии г-жа 

Василева, Ви информира, че е получено писмо от „МБАЛ Девин” ЕАД и е 

необходимо в срок да се реагира - внасяне допълнително на докладна записка. 

Същата е внесена в срок до 12 часа на 13.04.2022 г. съгласно чл. 67, ал. 1 и 2, т. 2 

от ПОДОСНКВОА. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

РЕШЕНИЕ № 54 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие „МБАЛ  Девин” ЕАД  да изпълни допълнителни дейности по 

Проект с наименование „Намаляване на неравнопоставеността при достъпа в 

първичната здравна помощ, относно социално значими болести сред нуждаещите се 

общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in primary health 

care for socially significant diseases at GB Area`s deprived communities) с акроним  

„Equal2Health” и Договор за субсидия  № В2.9а.05/15.12.2017 -г., като финансиране 

на доставка на Компютърен томограф /скенер/. 

 

2. Упълномощава д-р Радка Грозданова в качеството й  на Изпълнителен 

директор на „МБАЛ  Девин” ЕАД  да управлява процеса по изпълнение на 

допълнителни дейности по Проект „Намаляване на неравнопоставеността при 

достъпа в първичната здравна помощ относно социално значими болести сред 

нуждаещите се общности от трансграничните зони” (Reducing access inequalities in 

primary health care for socially significant diseases at GB Area`s deprived communities) 

с акроним „Equal2Health”, да сключва договори, издава заповеди, назначава 

персонал и всички  други дейности свързани с допълнителните дейности по Проекта. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги, не са постъпили такива съгласно 

правилника за работа на общинския съвет, ако някой от вас има някакви 

въпроси да заповяда. Заповядайти г-н Иванов. 

 

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

Председател да се поздравим с приетия бюджет за настоящата 2022 година 

Той е прецедент както доста неща в този мандат, които се случват в 
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страната и в света. Искам да благодаря за съвместната работа на общинския 

съвет за конструктивния диалог по време на комисиите. Надявам се 

действително динамична и трудна е ситуацията през настоящата година. 

Този бюджет да се налага да го променяме само за това да направим нещо 

допълнително, което е заложено в него, а не да режем от едно за сметка на 

друго с оглед разходите за горива, електроенергия и другите сътресения, 

които ни заобикалят. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. Поради изчерпване на дневния ред 

закривам днешното заседание. Благодаря ви на всички вас за присъствието. 

 
 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова /Дата: 18.04.2022 г./ 
Младши експерт  


