
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 11 от 31.08.2016 година 

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

31.08.2016 година /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 14, съгласно 

подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин 

Гости – граждани 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, 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 присъстват 14 общински съветника, откривам редовното заседание 

свикано на основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА. 

Г-н Чаушев: – Колеги предварително Ви е раздаден ДР. Запознати сте с 

него, ако имате някакви мнения, предложения за допълнения и изменения имате 

думата. 

Г-н Малковски – Уважаеми колеги предлагам в дневен ред да бъде 

разгледана т.10 Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 16.08.2016 г. относно: 

Формиране на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 

2016/2017 учебна година в община Девин и осигуряване на дофинансиране на 

училищата, като т.3, а т.3 Докладна записка с Вх. № ДЗО –138 от 03.08.2016 г. 

относно: Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – 

изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, 

област Смолян, да бъде т.10 

Г-н Чаушев: – Колеги постъпи предложение за промяна в дневния ред от   

г-н Малковски. 

Колеги, ако няма други предложения по ДР,  предлагам да прекратим 

с разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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14- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – приема се. 

Подлагам на гласуване предложението за промяна в дневния ред, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –136 от 22.07.2016 г. относно: Изменение 

на т. I от Решение № 103 от 27.06.2016 г. и даване на съгласие за директно 

възлагане на автобусен превоз  по линията Девин – Беден от общинската 

транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –137 от 25.07.2016 г. относно: Формиране 

на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна 

година в СОУ „Христо Ботев” – град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО –149 от 16.08.2016 г. относно: Формиране 

на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна 

година в община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –139 от 04.08.2016 г. относно: Отмяна на 

Ваше решение № 101/23.07.2015 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 08.08.2016 г. относно: Одобрява-

не на командировъчни разходи на кмета на община Девин и на председателя на 

Общински съвет – Девин за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 09.08.2016 г. относно: 

Предоставяне от ОПФ имот с проектен идентификатор № 20465.99.86, по § 27, ал. 2 

т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 10.08.2016 г. относно: Избор на 

временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” Грохотно. 

Докладва: Председател на ОбС – Девин 
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8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –143 от 11.08.2016 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на 

община Девин. 

Докладва: Председател на ОбС – Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –148 от 16.08.2016 г. относно: Вземане на 

Решение за одобряване запис на заповед от община Девин в полза на Министерство 

на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по 

административен договор № BG05M9OP001-2.004-0034-C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, проект 

„Общностен център за деца и семейства в риск – град Девин”. 

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –138 от 03.08.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 17.08.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 18.08.2016 г. относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да гласува: 

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

Дневния ред се приема. 
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Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –136 от 22.07.2016 г. относно: Изменение 

на т. I от Решение № 103 от 27.06.2016 г. и даване на съгласие за директно 

възлагане на автобусен превоз  по линията Девин – Беден от общинската 

транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от 

Закона за автомобилните превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, както и чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя т. І от свое решение № 103 от 27.06.2016 г. като линия Девин-

Беден-Брезе с часове на тръгване от гр. Девин 18.00 ч., пристигане в Беден-18.30 

ч., тръгване от с. Беден 18.40 ч. и пристигане в Брезе-обратна връзка тръгване от с. 

Брезе 6.00 ч., пристигане в Беден 6.20 ч., тръгване от Беден 6.30 ч. и пристигане в 

Девин се заменя с автобусна линия, невключена в пакет Девин-Беден, изпълнявана 

ежедневно с часове на тръгване от Девин 18.00 и от Беден 06.30 ч. и дава съгласие 

за провеждане на процедура по директно възлагане на автобусните превози по 

същата при следните условия: 

1.Определя срок на договора с избрания изпълнител до 29.01.2021 г., за да 

се уеднакви със сроковете на договорите с останалите превозвачи, спечелили 

обществена поръчка с уникален номер в РОП № 00009-2015-0014. 

2.В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и 

реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени 

превози на пътници с автобуси при директното възлагане могат да  участват 
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физически и  юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни 

обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, 

които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови 

нормативни актове.  

3.С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на своите 

функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 

процедурата  на Кмета на Община  Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  

4.Възлага на Кмета на Община Девин в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия да сключи договор за изпълнение на автобусна 

линия от общинската транспортна схема, невключена в пакет Девин-Беден, 

изпълнявана ежедневно с часове на тръгване от Девин 18.00 и от Беден 06.30 ч. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –137 от 25.07.2016 г. относно: Формиране 

на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна 

година в СОУ „Христо Ботев” – град Девин. 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „ОМДСТК”.Да вметна една поправка към настоящата сутрин има промяна 

в бройките на учениците, докладната записка е внесена по – рано. 

Директорката на СОУ „Христо Ботев” се обади за промяна на бройките, променя се 

бройката в I „б” клас вместо 18 става 19 ученика  и в ХI „б” клас – самостоятелна 

паралелка от 16 става на 15 ученика. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 138 
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На основание  чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от 

ЗМСМА, чл.11, ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за определяне броя на 

паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите 

на училищата, детските градини и обслужващите звена,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Съгласно чл.11, ал.1,т.2 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, 

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

учениците не по-малко от 10 за учебната 2016/2017 в СОУ „Христо Ботев” – гр. 

Девин, както следва: 

 
СУ ”Христо Ботев” - гр. Девин 

 
1. І клас – 55 ученика, разпределени в 3 паралелки 

     І „а”  - 19 ученика, І „б” - 19 ученика, І „в” - 18 ученика 

2. ІХ „а” клас - самостоятелна паралелка – 17 ученика 

3. ХІ „б” клас - самостоятелна паралелка – 15 ученика 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО –149 от 16.08.2016 г. относно: Формиране 

на паралелки под норматива на Наредба № 7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна 

година в община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата. 

 

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

Г-н Чаушев: - Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни 

становища от ПК „ОМДСТК”,  ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 139 
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На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 

от ЗМСМА, чл.11, ал.2-6, чл.11а, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на 

МОН за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата 

в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Съгласно чл.11, ал.1,т.2 и т.3 и ал.2 от Наредба №7/29.12.2000 г. на МОН, 

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

учениците не по-малко от 10 за учебната 2016/2017 по училища, както следва: 

 

1.1. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин, кв. Настан 

 

1.1.1. ІІ клас и ІІІ клас – слята паралелка – 11 ученика /8+3/ 

1.1.2. ІV клас – самостоятелна паралелка – 10 ученика  

1.1.3. V клас + VIІ клас – 10 ученика /4+6/ 

 
1.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 
 

1.2.1  I клас–самостоятелна паралелка– 13 ученика  

1.2.2 VІІ клас и VІІІ клас – слята  паралелка – 11 ученика /5+6/ 

 
1.3. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

 
 

 1.3.1. V клас и VII клас – слята паралелка – 15 ученика /4+11/ 

   1.3.2. VІ клас и VІІІ клас – слята паралелка – 16 ученика /8+8/ 

 

 
2. Съгласно чл.11а, ал.1 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН, 

възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на 

Регионалния инспекторат по образованието – гр. Смолян, за даване на 

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

както следва: 

 
2.1.   ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - гр. Девин, кв. Настан 

 
   2.1.1. I клас  – самостоятелна  паралелка – 8 ученика  

2.1.2. VІ клас  - самостоятелна паралелка – 7 ученика  

2.1.3. VІІІ клас  – самостоятелна паралелка – 9 ученика  

 
2.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 
2.2.1. V клас и VI клас – слята паралелка – 9 ученика /7+2/ 
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2.3. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 
 

2.3.1. І клас  и ІV клас – слята паралелка – 6 ученика /3+3/ 

2.3.2. V клас  и VІІ клас – слята паралелка – 5 ученика /2+3/ 

2.3.3. VІІ клас – самостоятелна паралелка – 7 ученика 

 
2.4.   ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

 
2.4.1. I клас и IІ клас – слята паралелка – 6 ученика /3+3/ 

2.4.2. ІІІ клас и ІV клас – слята паралелка – 8 ученика /4+4/ 

2.4.3. V клас и VІ клас – слята паралелка – 9 ученика /6+3/ 

2.4.4. VIІ клас  и VІІІ клас – слята паралелка - 5 ученика/1+4/ 

 
2.5. ОУ „Отец Паисий” – с.Селча 

 

2.5.1. ПГ и I клас – слята паралелка – 4 ученика /3+1/ 

2.5.2. ІІІ клас – самостоятелна паралелка – 5 ученика 

2.5.3. V клас и VІ клас – слята паралелка – 2 ученика /1+1/ 

2.5.4. VІІ и VIII клас – слята  паралелка – 7 ученика /4+3/ 

 
2.6. ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 

 
2.6.1. ПГ /5 и 6 годишни/ – сборна група – 9 деца /5+4/ 

2.6.2. ІІ клас и ІV клас – слята паралелка–3 ученика /1+2/ 

2.6.3.VІ клас  - самостоятелна паралелка – 4 ученика  

2.6.4.VІІ клас и VІІІ клас - слята паралелка – 4 ученика /2+2/ 

 

3.Утвърждава дофинансиране на основните училища за утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2016/2017 година при единен разходен стандарт  

1720 лева /хиляда седемстотин и двадесет лева/ както следва: 

 

№ Училище 

Общ размер на необходимите 
средства за дофинансиране на 
основни училища за 2016/2017 
учебна година  

1 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  
гр. Девин, кв. Настан 20640 лв. 

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 12040 лв. 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 3440 лв. 

Всичко: 36120 лв. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –139 от 04.08.2016 г. относно: Отмяна на 

Ваше решение № 101/23.07.2015 г. 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ няма становище от ПК 

„УТОССГС”, тъй като протичаха разговори с наследниците на имота, който се 

предлага в с. Брезе. По време на комисията се стигна до извода, че трябва, 

да се проведат допълнителни разговори с тези наследници, за да видим, 

какво може да се направи относно това Решение № 101 от 23.07.2015 г., за 

това няма становище от ПК „УТОССГС”. Впоследствие бяха проведени такива 

разговори и се оказа, че действително решението, което е взето миналата 

година е в разрез с някой разпоредби от ЗОС и до  изпълнение на 

решението не се е стигнало. Проведени са разговори с наследниците 

евентуално да се коригират тези пропуски в предишното решение, които са 

направени от предишния ОбС. Разпоредителни сделки с общински имоти се 

извършва по пазарни цени, но не по – ниски от данъчните оценки на 

имотите. Но от разговорите които се проведоха с наследниците за замяна на 

имота в с. Брезе, не се стигна до окончателно решение, така че имате 

думата за мнения и предложения относно този въпрос. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Тодорова 

Г-жа Тодорова: – По покана на председателя на общинския съвет 

няколко колеги ходихме на място да видим къде се намира и   да преценим 

дали този имот е най- подходящ за разширение на гробищния парк в 

с.Брезе. Оказа се, наистина имота който е съседен на гробището, мнението 

на всички колеги,  обединихме се върху това, че действително този имот е 

най- подходящ за гробищен парк. Искахме да получим решение, като 

направихме предложение на всички наследници да доплатят разликата 

между цените на имотите, не само да отменим това решение, но и да 

излезем с някакво предложение. След разговори които се проведоха тези 

наследници се отказаха да платят разликата от данъчната оценка, което 

означава, че от тук нататък, кмета на общината трябва да вземе други 

решения относно този имот. Благодаря.  

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Василева 
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Г-жа Василева: - Искам да изкажа мнение и по –вече възмущение 

по този проблем. Вижте какво се получава специалистите миналата година, 

поради спешност на този проблем внасят докладна записка и колегите 

общински съветници от предишния мандат, които са присъствали в залата са 

15. Единодушно 15 гласуват –„ЗА”. Всички ли са неграмотни, областния 

управител не отменя решението по докладната записка в законовия срок, 

решението влиза в сила. През тази година забележете отново същите 

специалисти внасят отново докладна записка, че онази била незаконна. 

Мнението изразявам и да споделя и да обърна внимание на г-н Даскалов, 

тези специалисти от 6 върнати наши решения на общински съвет 80% са 

поради техни технически грешки, а написала съм 6 вместо 7. Аз знам ли оня 

парцел на Саята или в Настан, дали е №6 или №7, че е пропуснала една 

цифра. Просто на тези специалисти, трябва да се обърне особено внимание 

на качеството на работа. Един път Вие г-н Даскалов, когато бяхте в отпуск 

отново подигнах въпроса и се обърнах към г-н Солаков, докладните записки 

се подписват от определени хора и те в същото време не отговарят на 

нормативни актове, всички да си изпълняват задълженията. Проблема на 

хората в с. Брезе е много сериозен, останал е още 1 гроб, колегите когато 

са били там  са били 2, а сега е 1. Трябва да вземем някакво решение, 

макар и начало на някаква процедура. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Относно по  докладната записка от предишния 

общински съвет. 

1. Подкрепям изказването на г-жа Василева. Тогава когато 

трябваше да вземем решение за замяната относно цената, ние също няма 

как да бъдем компетентни, как се изготвят данъчните оценки на имотите. Но 

тогава всички застанаха и подкрепиха докладната записка за замяна, 

защото 1-во беше спешна и по настояване на кмета на селото. 

2. Докладната записка се отнася за гробищен парк и за това 

колегите се съгласиха наистина на такава цена да се направи замяната и 

даже, аз мога да посоча сегашния пример в името на обществеността, когато 

правим нещо, как се съгласяваме дори и на компромиси. Бих посочила 

наскоро гласувахме докладна записка, която се отнася за изграждане на 

хотелската част с аква парковете, намиращи се в казармата. Пресен пример 

кога един общински съвет би гласувал ниска цена, тогава когато са в 

интерес на обществеността. В случая въпреки, че аз не съм била наясно 

цените дали са реални или не и я подкрепих, точно за това защото се отнася 

за Гробищен парк и защото беше спешна. Аз недоумявам как решение е 

взето още преди 1 година е останало така висящо, просто недоумявам, 

10 
 



 Протокол № 11 от 31.08.2016 година 
 

каква е причината, когато сме били в комисията и в залата. Така и отговор 

не получих на този въпрос. Някакъв  логичен отговор още по - вече 

потвърждавате тези колеги, които са ходили на място, че това е най-

подходящото място за разширяване на гробищен парк. Това ми е мнението. 

Благодаря.   

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Семчев. 

Г-н Семчев: - Уважаеми г-н кмет, аз имам едно питане. Има ли издадени 

нормативни документи по изпълнение на решението, защото ако има издадени 

такива, отмяната на решението, всичко се обезсмисля. 

Г-н Даскалов: - Аз в момента не мога да ви отговоря на този въпрос. 

Г-н Семчев: - Трябва да сме наясно има ли издадени заповеди или някакви 

действия, последващи, постъпили. 

Г-н Даскалов: - Трябва да се проследи цялата преписка, за да сме наясно с 

въпроса. 

Г-н Чаушев: - Предлагам да извикаме от отдела експерта по 

общинска собственост, да каже дали има издадени някакви документи, за 

момент, моля да изчакаме.. . 

Г-н Семчев: - Да минем към следваща точка, да продължим работа, докато 

дойде, да отложим тази точка, като последна. 

Г-н Чаушев: - Ако желаете има предложение от г-н Семчев, тази 

точка, разглеждането на тази докладна записка да я отложим като последна 

и да продължим, докато дойде да изчакаме 1 мин. И така в ред на мисли, аз 

понеже дълго се рових по този въпрос, относно разширяването на гробището 

в с. Брезе. Според моите виждания аз и друг път съм го казвал вариантите 

са два. Значи или се съгласяваме с някаква замяна с въпросните имоти или 

преминаваме към процедура на отчуждаване, защото единствения подходящ 

терен за разширяване на гробището е този който се предлага и е бил обект 

на замяна към решението от предишната година. Въпроса е от спешен 

порядък и ако се премине на процедура на отчуждаване, процедурата ще е 

доста дълга и ще се наложи да се прави ПУП. 

Г-жа Тодорова: - Има ли договор и ако има, защо не е подписан.  

Г-жа Чаушева: - Ще се опитам доколкото е възможно да отговоря на 

въпроса. Значи решението е взето м. юли 2015г. Влязохме в предизборна 

кампания, така, че няма как да проследим. 

1. Неща които са взети наскоро. 
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2. След като решението не е върнато  от областния управител, ние 

вече обратна връзка ни е как да кажа вече, въпрос на проявен личен 

интерес. Защото когато няма върнато решение, човек с личен интерес, може 

да проследи какво се случило с това решение. Всеки един от нас не е бил на 

работа, защото влязохме в предизборна кампания, защото сме решили, че 

решението след като не е върнато от областта, то влиза в сила, нещата се 

случват. Още по-вече тук става въпрос за разлика от 3-4 хил.лв. Ако 

смятате, че това е цената на един Гробищен парк за решаване на един 

толкова важен проблем..  

Г-н Чаушев: - Други колеги. 

Г-жа Чаушева: -  Да допълня , спомням си по моя памет, че когато 

трябваше да се търси място за разширяване на гробището, както казахте, че 

това е единствено възможно място, собствениците на имота в началото 

нямаха намерения да я заменят, т.е. искаха тази земя да си я притежават и 

се водиха дълго време преговори. За това те в крайна сметка да се съгласят 

да го дадат това място, защото наистина единствено възможно. Поставете се 

Вие на тяхно място и вижте, как бихте си заменили земята. 

Г-н Чаушев: - С водените разговори, те в момента и не са съгласни, 

някои леко дават назад, може би е хубаво, всички да се съберат на едно 

място, да се стигне , ако евентуално може до някакво становище, ако може 

това да се случи. Г-н Бечев дойде. 

Г-н Бечев, след вземане на решение №101 от 23.0.2015 г. има ли издавани 

заповеди и договори относно Гробищния парк в с. Брезе. 

Г-н Бечев: - Не се чува. 

Г-жа Василева: - Имам питане към г-н Бечев. Г-н Бечев миналата 

година сте изготвили докладна записка която е внесена  и се придвижила по 

необходимия ред, взето е решение, което не е обжалвано. Действията спрямо 

изпълнение на решението, не са продължени. Защо? Какво е виновно сегашното 

ръководство да разбере, че тогава, сега изведнъж решавате да внесете нова 

докладна записка, за да отмените старата, също от Ваша страна, защото била 

незаконна, не знам дали ме разбрахте за какво става въпрос. 

Г-н Бечев: - Не се чува 

Г-н Семчев: - Г-н председател, имам 1-во питане, 2-ро питане. Нека да 

оставим казуса с докладната записка и решението, дали ще го отменим или няма да 

го отменим, проблема за гробищния парк е наистина голям. Аз питам какво е 

предложението на изпълнителната власт за решаване на този проблем. Кмета 
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отговаря за много неща и не длъжен да знае. Г-н Бечев е тука, ако трябва цялото 

ТСУ да е тук, кмета на с.Брезе, който е 3 или 4 мандат кмет и той да отговори на 

няколко въпроси, как стоят нещата, това не е работа на законодателната власт, да 

се чуди какво решение да вземе, за решаване на този проблем. Този проблем трябва 

да бъде обработен, смлян, поднесен готов на общинския съвет за решение, терен 

има. Ако се тръгне на отчуждаване отиде 1 година. Н.Василева каза , че има още 1 

свободен гроб. Какво се случва от тук нататък, не трябва да умират ли хората или 

какво, къде ще се погребват хората, ако се случи нещастен случай, ако почине 

някой. Нека изпълнителната власт да събере форсмажорни обстоятелства, има други 

докладни записки, които търпят отлагане. Това е нетърпимо, кмета на с. Брезе 

активно да се включи, въпроса трябва да се реши максимално бързо. За това 

питането ми е риторично, отговора ми е ясен, че няма предложение към днешна 

дата, някой трябва да даде команда спешно да се работи по този въпрос. 

Г-н Даскалов: - Този проблем стои не само в с.Брезе. Този проблем го има 

както в с.Брезе така и в с.Лясково , гр.Девин и с.Беден, може би и на други места и 

не е от вчера и от днеска. От самото ми встъпване в длъжност – кмет съм се заел за 

решаване на такива проблеми. За Ваша информация, изцяло е готов Гробищния парк 

в с. Лясково, който отговаря на всички изисквания. Готово е разширението на 

Гробищния парк в с. Беден. Започнати са строителни дейности и в Гробищния парк  

в гр. Девин. Всеки може да отиде и да види, какво се прави там, така, че ОА не стои 

и не отлага тези въпроси. Проблема на с.Брезе е възникнал от 1 година. Опитваме се 

да го решим в рамките на закона, нашата идея е да действаме само по закона. 

Наистина е останало 1 свободно място . Както каза председателя вариантите са два- 

отчуждаване или замяна но в рамките на място, което отговаря на данъчната оценка 

както в с. Брезе. 

Г-н Чаушев: - Въпроса е от спешен порядък, възникнаха ми две 

предложения. Всичко става, ако има диалог между двете страни. В момента 

да не вземаме решение по ДЗО №139 от 04.09.2016 г. и да възложим на 

кмета и на ОА от спешен порядък да се направи среща с наследниците, 

защото те не са 1 или 2-ма. Препредават се различни варианти, да се 

направи една работна среща с тях, защото действително мястото 

съответства за разширение на гробищния парк. Когато има диалог, може да 

се намери някакъв компромис, както да вземе решение общинския съвет, 

относно замяната, защото тръгнем ли на процедура отчуждаване , не че 

няма да тръгнем, но ще го задълбочим, още по-вече, защото процедурата на 

отчуждаване отнема много дълъг период от време. Ако се постигне някакво 

споразумение, тогава нещата ще се случат много по-бързо и се стигне да 

решение на гробищния парк. Аз имам следното предложение, което ми 
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възникна току що, на основание чл.21, ал.1, ще ги видим законовите 

основания  

1. ОбС  реши отлага вземането на решение относно ДЗО  № 139 от 

04.08.2016г. 

2. Възлага на кмета на общината да проведе спешна работна 

среща с наследниците на имота, предложен за разширение на гробищния 

парк с. Брезе, за намиране решение по въпроса.  

Г-жа Чаушева: -  Подкрепям решението на г-н Чаушев за отлагане 

на вземане на решение по отлагане на докладната записка, но процедурно 

ние имаме право да отменим, изменим или потвърдим, така, че по-скоро ние 

не трябва да гласуваме тази докладна записка, а вече възлагането на 

срещата на кмета, това си е в сферата на пожеланията. 

Г-н Даскалов: - В такъв случай аз като вносител на  тази 

докладната записка я оттеглям от днешната сесия и поемам ангажимент да 

се срещна с наследниците на този имот, който е най- подходящ, ще отидем 

на среща група от юристи и специалисти от ТСУ.   

Г-н Чаушев: - Г-н Даскалов си оттегли докладната записка - №139 

от 04.08.2016 г. 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред. 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 08.08.2016 г. относно: Одобрява-

не на командировъчни разходи на кмета на община Девин и на председателя на 

Общински съвет – Девин за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 140 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА  и  чл.8, ал.4 от Наредбата 

за командировките в страната 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява  разходите  за  командировки на кмета на община Девин и на 

председателя  на Общински съвет за периода от 01.01.2016 г. до 30. 06.2016 г., 

съгласно  Приложение №1 и №2. 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред. 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 09.08.2016 г. относно: 

Предоставяне от ОПФ имот с проектен идентификатор № 20465.99.86, по § 27, ал. 2 

т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

На основание  чл.21, ал.1,т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и §27, 

ал2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие поземлен имот с проектен идентификатор № 20465.99.86, 

/образуван от идентификатор № 20465.99.69/, с площ 0,967 кв.м. начин на трайно 

ползване пасище десета категория местността „Катранище”, да бъде предоставен на 

Общинска служба по земеделие – Девин за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост по приложената скица проект № 15-342043-

14/14.07.2016 г. 
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Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред. 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 10.08.2016 г. относно: Избор на 

временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” Грохотно. 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. Има положителни становища от ПК 

„УТОССГС”, ПК „БФЕФП”, ПК „БФЕФП”, ПК „ЗСПЕ” и от ПК „ОМДСТК”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Семчев: – Има ли принципно съгласие на секретаря. 
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Г-н Чаушев: - Да има. Други мнения и предложения по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 142 

На основание  чл.42, ал.4 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” Грохотно 

считано от 10.08.2016 г. Илми Сали Къртъл – старши специалист кметство Грохотно. 

2.За времето до избирането и полагането на клетва на новия кмет на 

с.Грохотно, на временно изпълняващия длъжността да се начислява съответното 

основно възнаграждение на кмета на кметство. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да гласува: 

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

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред. 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –143 от 11.08.2016 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на 

община Девин. 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. Има положително становище от ПК 

„ОМДСТК”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 143 

На основание  чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката  

отличията на Община Девин - съгласно Приложение №1. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред. 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –148 от 16.08.2016 г. относно: Вземане на 

Решение за одобряване запис на заповед от община Девин в полза на Министерство 

на труда и социалната политика, обезпечаваща авансово плащане по 

административен договор № BG05M9OP001-2.004-0034-C01 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на конкретен 

бенефициент № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, проект 

„Общностен център за деца и семейства в риск – град Девин”. 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 144 

На основание чл.21, ал.1, т.10 и ал.2, във връзка с  чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА 

ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

11.. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика в размер до 54 342,40 лв. (петдесет и четири хиляди триста 

четиридесет и два лева и четиридесет стотинки) за обезпечаване на авансово 

плащане по Административен договор №BG05M9OP001-2.004–0034–С01 за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие 
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на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура чрез директно предоставяне на 

конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004-0034 „Услуги за ранно детско 

развитие”, проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”. 

 

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

действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 10точка от дневния ред. 
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10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –138 от 03.08.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 145 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.52, 

ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от Решение № 40/07.02.2011г, с което МОСВ предоставя на 

Община Девин безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години 

находище Беденски бани 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на „Гостул” ООД с годишен обем – до  6042.4 куб.м  за срок от 10 

/десет/ години от датата на влизане в сила на разрешителното. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 
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Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 11точка от дневния ред. 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 17.08.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 146 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.52, 

ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от Решение № 40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на 

Община Девин безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години 

находище Беденски бани 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1.Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м.Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на „ЗГП” ООД с годишен обем – до  14 000 куб.м  за срок от 

10 /десет/ години от датата на влизане в сила на разрешителното. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 12точка от дневния ред. 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 18.08.2016 г. относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ има положително становище от ПК 

„БФЕФП”. 
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
 

РЕШЕНИЕ № 147 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.1, т.3  

от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на Община 

Девин 

ОБЩИНСКИТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

1.Отпуска еднократна финансова помощ на Георги Венков Димитров от гр. 

Девин състезател по стрийт фитнес за участие в национални и международни 

състезания сумата от 1000 лв. ( хиляда лева). 

2.Отпуска еднократна финансова помощ на Стелияна Аделинова Брезалиева 

от  гр.Девин състезател по шахмат за участие в национални и международни 

състезания сумата от 1000 лв. ( хиляда лева). 

3.Средствата  да бъдат за сметка дейност 122, параграф 42-14 „Обезщетения  

и помощи по решение на Общински съвет” 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, НЕ ГЛАСУВАЛ – 1. Приема се 

 

Г-жа Брезалиева:  - Огромна благодарност за това което направихте Вие 

за мен и Стиляна за моето семейство, без помощта на спонсорство, нямаше как да се 

случат тези неща.  

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред. 

13. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

Тъй като няма входирани в канцеларията на общински съвет 
изказвания, питания, становища и предложения на граждани  и поради 

изчерпвания на дневния ред закривам заседанието. 
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НАТАША ВАСИЛЕВА 
 
Зам.- председател на Общински съвет – Девин 
 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/09.09.2016 г. 
Гл. специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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