
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 13 от 28.10.2016 година 

 
 

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

28.10.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15,  

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

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, Уважаеми гости на 

настоящото заседание 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 15 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват г-н Невен Устов и г-н Здравко Стоянов 

- откривам редовното заседание свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА. 

Колеги предварително Ви е раздаден ДР. Запознати сте с него, ако имате 

някакви мнения, предложения за допълнения и изменения имате думата. 

Предложение: 

Да бъдат включени в ДР, съответно като т. 11 и т. 12 следните ДЗ: 

Докладна записка с Вх. № ДЗО –183 от 21.10.2016 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ на Емил Енчев Михайлов – писател, жител на град 

Девин, ул. „Бузлуджа” №36. 

Докладна записка с Вх. № ДЗО –184 от 26.10.2016 г. относно: 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници 

на община Девин. 

Колеги, ако няма други изказвания, мнения и предложения по ДР, 

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

15- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – приема се. 
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Подлагам на гласуване постъпилите предложения по ДР. 

Колеги, който е съгласен като т. 11 от ДР да бъде разгледана Докладна 

записка с Вх. № ДЗО –183 от 21.10.2016 г. относно: Отпускане на еднократна 

финансова помощ на Емил Енчев Михайлов – писател, жител на град Девин, ул. 

„Бузлуджа” №36, моля да гласува: 

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

Колеги, който е съгласен като т. 12 от ДР да бъде разгледана Докладна 

записка с Вх. № ДЗО –184 от 26.10.2016 г. относно: Утвърждаване на 

променената транспортна схема за обществен превоз на пътници на община Девин, 

моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –169 от 19.09.2016 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2016 г. и предложение за актуализация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –171 от 10.10.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация 

на проект „Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, 

промишлена зона на град Давин, община Девин, област Смолян”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –172 от 12.10.2016 г. относно: Определяне 

на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –173 от 12.10.2016 г. относно: Искане за 

промяна разходването на определените средства по Решение №49 на ОбС – Девин от 

28.03.2016 г. и договор №333/14.04.2016 г., сключен между община Девин и НЧ 

„Назъм Хикмет - 1948” – с. Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 13.10.2016 г. относно: Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 14.10.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на 

техните семейства в община Девин” по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно 

включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 14.10.2016 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –177 от 14.10.2016 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –178 от 14.10.2016 г. относно: 

Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ – XI – 646,645, квартал 109 по 

ПУП на град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –179 от 14.10.2016 г. относно: Промяна в 

Културния календар на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Председател на ОбС – Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 21.10.2016 г. относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Енчев Михайлов – писател, 

жител на град Девин, ул. „Бузлуджа” №36. 

Докладва: Дияна Чаушева 

Общински съветник 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 26.10.2016 г. относно: 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници 

на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –169 от 19.09.2016 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2016 г. и предложение за актуализация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

всички постоянни комисии. 

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: 

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

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 164 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и 

във връзка с чл.137, ал.2 от Закона за публични финанси и чл.46, ал.2 от Наредба 

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 отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2016 година, както следва: 

1.1  ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 2 605 447 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 2 244 776 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1.1 и №1.2 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 3 559 409 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 2 396 939 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.1 и №2.2 
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1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 141 498 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №2.3  

2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото 

шестмесечие на 2016 год., съгласно Приложение № 3, 4, 5, 6 и 7 

3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2016 

год., съгласно приложение №1.1,1.2,2.1, 2.2 и 2.3. 

4. Актуализира инвестиционната програма за 2016 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –171 от 10.10.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване за отпускане на безлихвен заем от Предприятието за 

управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за реализация 

на проект „Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, 

промишлена зона на град Давин, община Девин, област Смолян”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Ако някой от Вас иска допълнителни разяснения относно мотивите, 

готов съм да Ви отговоря. 

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

ПК „УТОССГС” и отрицателни становища от ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ” и ПК 

„ОМДСТК”. 

По тази ДЗ се се завързаха много големи полемики и спорове, които, 

може би за някои от Вас все още не са изяснени, така че имате думата за 

изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Даскалов: - Основната тема, която породи някакви неясноти по 

отношение на тази ДЗ беше финансовата. Мисля, че всички сте съгласни с 

това, че такава претоварна станция е необходима на Общината, най – рано 

до 2 години. Без да имаме такава претоварна станция, ние няма да имаме 

възможност да извозваме, каквито и да е било твърди битови отпадъци, на 

което и да е регионално депо за тази цел и за тези нужди. Това е 

дирекциона на ЕС, с която ние сме длъжни да се съобразим. Така, че дали 

ще го направим ние сега, което е по-добрия вариант или това ще се наложи 

да го направим след две или три години, или някой след нас, по-късно.  

Според мен правилният избор е това да стане сега и ще Ви кажа и 

някои финансови мотиви за това нещо. 

Предвижда се заема да бъде милион и половина с ДДС и да бъде взет 

за 5 години и да бъде изплатен за 60 месеца, което прави средно месечна 

вноска по този кредит по 25 000 лв. (двадесет и пет хиляди). 

 Към момента община Девин извозва на регионалното депо в 

Барутин, съответно за 2013 г. – 245 тона месечно, за 2014 г. – 222 тона 

месечно, за 2015 г. – 223 тона месечно, което средно прави около 215 тона 

ТБО месечно. 
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Следващата година таксата, която ще плащаме на депото в Барутин 

ще бъде 40 лв. (четиридесет) без ДДС, което прави 48 лв. (четиридесет и 

осем) с ДДС. За 200 тона по 48 лв., това са 10 000 лв. (десет хиляди). Ние 

плащаме 10 000 лв. на депото в Барутин. 

Ако бъде взето Решение Общината да кандидатства и да и се отпусне 

този кредит, за да бъде изградена тази станция се очаква извозването на 

ТБО към депото в Барутин да намалее наполовина или тази такса, която в 

момента плащаме от 8 000 лв. (осем хиляди) ще намалее с 4 000 лв. (четири 

хиляди). От тук намалят с 4 000 лв. от необходимите за изплащане на заема 

25 000 лева. 

Сепарираните 100 тона под формата на хартия, пластмаса, стъкло и 

желязо, средните цени на изкупуване на хартията са седем стотинки, на 

желязото около осемнадесет стотинки, на полиетилена около десет 

стотинки, на бутилките средна цена десет стотинки – на 100 тона прави 

10 000 лева, които ще бъдат като приход за Общината в следствие от 

работата на претоварната станция. Икономията от 4 000 лева прави 14 000 

лева. Така, че за изплащане от този кредит ще останат около 10 000 лева, 

говорим за следващата година, ако той бъде отпуснат. 

В същото време, следващата година април месец 2017 г. изтича 

плащането по един от кредитите на Общината на стойност с лихвите, около 

18 000 лева. Декември месец 2017 г. изтича плащането по друг кредит на 

Общината, който е на стойност, около 5 000 лева. Така, че ние към края на 

2017 г. ще преустановим плащанията по два кредита на обща стойност на 

около 23 000 лева и така съвсем спокойно ще можем да покриваме 

разходите на този безлихвен кредит от ПУДООС, който е наложително да 

вземем, за бъде изградена тази претоварна станция. 

Ние не мислим от днес за утре. Ние мислим за бъдещето на тази 

Община. След 5 години, когато този заем бъде изплатен претоварната 

станция ще си остане там и ще продължи да работи, а това ще доведе вече 

25 000 лева печалба на Общината, защото заемът ще бъде изплатен и още 

10 000 лева от сепарираният отпадък. След 5 години, който и да е тук ще 

може да разчита на 35 000 лева допълнителни приходи или икономии, които 

могат да бъдат разходвани за подобряване на инфраструктурата в тази 

област. 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми колеги, имам три въпроса относно ДЗ. 
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Първият ми въпрос е как е калкулирана сумата? Какво включва тази 

сума и защо точно милион и половина. 

Вторият ми въпрос е за колко време ще бъде изградена тази станция? 

На трето място искам да попитам, как ще се отрази заемът върху 

оздравителната програма, която трябва да спазваме, за да можем да 

получим помощ от държавата? 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, на работната среща бях много 

емоционална и споделих своите опасения нямах мотивиран отговор…………..в 

такъв смисъл, че продължих да се интересувам и точно в частта си не бих 

подкрепила ДЗ за сумата от 1 534 785, 59 лева (един милион петстотин тридесет 

и четири хиляди и седемстотин осемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) и 

ще Ви кажа защо. 

Г-н Даскалов много изчерпателно сподели информацията, която получихме, 

за което аз му благодаря, но на мен ми се струва, че  вместо да тръгваме от сумата 

отзад напред, ние трябваше  да тръгнем отпред назад, как стигнахме до тази сума? 

Вярно е ще спестим много и това трябва да го направим и то не търпи 

отлагане, но не мога да се съглася г-н Пенков е решил по някакъв начин, задал е 

някакви параметри и това е сумата, така е било изгодно, защо и как не знам. В 

случая ние стъпваме на същата сума. Според мен трябва да има точно зададени 

параметри – количеството боклук е толкова, трябва да се рециклира толкова, за 

определении часове толкова. В другите Общини има такива системи, знаете, на час 

колко се рециклира и когато ние зададем параметрите от самите тях да дойде и 

устойностяването. Ще кажем разполагаме с такава система, тя струва толкова. 

Г-н Шанов: - Уважаеми колеги, със сигурност община Девин е 

взимала безумни Решения за безумни кредити и обещавам, че при първа 

възможност, когато съм готов и мога да проверя ще направя така, че да 

видите, какво заеми са взимани и за какво са взимани те?  

Едва ли най – големият проблем на Общината ще е този заем, който 

искаме да вземем. Друг е въпроса морфологията, която направи г-н 

Даскалов, колко е точна и колко не? 

Моля Ви като гражданин, когато някой се опитва да прави нещо и 

смятате, че греши, да не се опитвате да правите хаос в цялата тази история. 

Помагайте на този, който иска да направи нещо. 

Според мен това е трябвало да се случи много по – рано. 
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Въпросът ми е, колко процента според Вас ще е положително това за 

Общината? Колко време ще отнеме това нещо? 

Г-н Василева: - Уважаеми г-н Шанов, какви заеми и какви кредити 

не нося отговорност. Нося отговорност днес, когато съм в залата и говоря от 

свое име – първо. 

Второ – не оспорвам това и трябва да действаме много бързо. 

Споделих моите опасения, защо сумата е точно тази? Ако бяхме тръгнали да 

го изчисляваме обратно щяхме да стигнем до точната сума. Въобще нямам 

нищо против да се тегли кредит и то в тази насока. 

Г-н Шанов: - Г-жо Василева искам да подчертая, че това не беше 

насочено към Вас, а към г-н Кмета. 

Г-н Тодорова: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми колеги, изслушах много внимателно колегите, които се изказаха и 

действително повечето зададоха доста смислени въпроси. 

Имам два въпроса. 

Първият е защо да не вземем с европейски средства тези пари? 

Вторият ми въпрос е, както каза и г-жа Василева, защо точно милион 

и половина? Съвсем спокойно може да се вземат три оферти. Като се каже с 

такава техника, предполагам, че има и за милион и за милион и половина и 

т. н., въпросът е дали нас ще ни удовлетвори? Това може да се направи 

много лесно като се знае, какво ще преработва тази сепарираща техника. 

Съответно по-добре е да се вземе нещо, което да преработва по-голямо като 

количество или среден клас, отколкото нещо, което няма да може да ни 

влезе след това в употреба. Но това все пак трябва да стане, след като се 

направи анализ, какво ще преработваме, колко ще преработваме и това да 

се да се направи с обществено обсъждане. 

Г-н Даскалов: - Започвам с отговор на въпроса как е калкулирана 

сумата? 

Сумата е калкулирана на базата на изготвен технически проект, 

както вече казахме, той е съобразен с количествата депонирани отпадъци. 

На тази база са пресметнати всички необходими съоръжения, които зачетох 

в ДЗ. Това е покрита площ. Това е едно хале и там има транспортиращи 

няколко вида ленти, има улуци, има машини за предвижване на различните 

отпадъци. В същото време не е без значение това, че на тази претоварна 

станция се предвижда да работят 8 души. Там ще се разкрият 8 работни 
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места – нискоквалифицирана работна ръка, която, както знаете е проблем 

да се намери. 

Сумата е калкулирана, на база технически изготвен проект и на база 

количествата ТБО, които до момента се извозват там с тенденция тези 

количества ТБО да се увеличават в следствие на очакваното от нас развитие 

на туризма в следващите години, след като бъде реализирана 

рехабилитацията и реконструкцията на водопровода от Беденски бани до 

Девин. Водейки до увеличаване на туристите в града, това ще доведе и до 

увеличаване на ТБО, които ще се наложи да депонираме на това депо, на 

тази претоварна станция. 

За колко време ще се изгради тази претоварна станция? 

Съгласно техническия проект – за 6 месеца. До момента, от който 

приключим с големият заем от 18 000 лева, депото вече ще започне да 

функционира, така че считам, че е напълно нормално Общината ще може да 

го обслужва. По този начин няма да се допусне състоянието, в което 

изпаднахме преди два, три месеца да се приближим до екологична 

катастрофа.  

Ако този кредит беше взет преди четири, пет години и това нещо 

беше осъществено сега нямаше да се чудим какво да правим. Напротив, 

съвсем нормално всичко щеше да функционира, заемът половината щеше да 

е вече изплатен и нямаше да изпадаме в ситуация, в която да се чудим къде 

да извозваме боклука, след като Доспат не го вземат заради 260 000 лева 

стари задължения от предишния мандат и около 250 000 към частната 

фирма, която е извършвала единствено сметосъбиране и сметоизвозване.  

Искам да знаете, че във момента ОП „БКС - Девин” е натоварено и с 

други функции освен сметосъбирането и сметоизвозването. Те се грижат за 

зелените площи, които са за около 13 000 000 лева и са по Оперативни 

програми и Европейски фондове получени пари. Те подлежат, както всички 

знаете на мониторинг 5 години и ако бъдат изоставени следва Общината да 

понесе финансови корекции, в рамките на различен процент от тези суми, 

така че това предприятие ни е необходимо. 

Г-жа Капка Бешева/Началник отдел „ЕФПТХД”/: - Уважаеми г-н 

Председател, Уважаеми общински съветници, позволете ми да разширя 

малко отговора на г-н Даскалов като служител, който е от 10 години в 

община Девин. 
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Проектирането на претоварната станция започна още през 2006 г. по 

времето на г-н Семчев. След което ние внесохме в ПУДООС заявление за 

безлихвен заем на претоварна станция. Тогавашния проект беше в частта 

само претоварна станция, след което през 2008 г. вече в друг мандат 

получихме отговор от предприятието, че в съответствие с директивите не 

одобряват този вариант да има само претоварна станция, а в съответствие с 

Европейските директиви проекта трябва да съдържа и сепарираща 

инсталация. При което, съответно на проектанта му беше възложено да 

разшири самия проект като включи, освен претоварване и сепариране да 

има. След което отново внесохме проектното предложение – актуализирано, 

като стойността беше формирана, съответно от количествено стойностната 

сметка разработена от проектанта и тя възлизаше на тази сума, в момента 

не мога да цитирам наизуст, плюс строителният надзор и авторския надзор, 

които са процент от строително монтажните работи. 

През 2009 г. получихме отново писмо от ПУДООС, че не може да ни 

бъде отпуснат безлихвен заем по този проект. От тогава не са правени други 

постъпки. Ние тогава искахме проекта да бъде финансиран с безвъзмездна 

финансова помощ, а в случая става въпрос, както разбрахте за безлихвен 

заем. 

По въпроса на г-жа Тодорова. 

Преди около 3 месеца имаше среща в Министерство на околната 

среда и водите, където бях изпратена от името на г-н Даскалов да 

присъствам. Там присъстваха представители на другите Общини членуващи 

в Регионалното депо за управление на отпадъците, а именно от община 

Доспат, Сатовча, Борино и Сърница. Представители на управляващия орган 

на ОП „Околна среда” съобщиха, че смятат, през август или септември 

месец, но тя към момента още не е отворена, да отворят една директна 

схема за финансиране по ОП „Околна среда”, по която може да се 

кандидатства от името на цялото сдружение, на което ще се яви по това 

проектно предложение като бенефициент самата община Доспат. Там 

зададох въпроса, тъй като е допустимо да се финансира една сепарираща 

инсталация и няколко компустиращи инсталации със зелен отпадък над 2000 

тона, тогава поставих въпроса, че след като ще има сепарираща инсталация, 

ние като Община, която извозва най – голямото количество отпадък, нашето 

желание е сепариращата инсталация да бъде тук. Управляващият орган 

категорично казаха, че това не може да бъде така и че тя трябва да бъде на 

входа на Регионалното депо. След като докладвах на ръководството тогава 

възобновихме въпроса за претоварната станция със сепариране, тъй като 

когато и да бъде отворена схемата, нас това като Община няма да ни 
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удовлетворява. Тъй като сепарацията и намаляването на количеството 

отпадък ще става чак на входа на регионалното депо, а количеството, което 

ще се извозва ще си остане до там пак същото. 

За заседанията бях дала предложение, като очаквахме, че като се 

отвори такава схема ще има Решение на ОбС за кандидатстване, но тази 

схема не е отваряна и ние не сме внесли такава ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Много пъти поставяме въпроса за това, че когато 

се внесе една ДЗ, независимо, какво касае тя е добре да е подкрепена с 

възможно най – обширна документация, обосновка, мотивация и т. н., за да 

може всеки един от нас да бъде спокоен, когато вземе своето Решение и 

когато излезе пред обществеността да може да защити своята позиция.  

След получената информация и от г-н Даскалов и от г-жа Бешева 

смятам да подкрепя ДЗ. 

Нека, обаче всеки един от колегите да изкаже своето мнение по този 

сериозен проблем, за да съм спокойна и аз, когато гласувам. 

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги, моля Ви всички да изкажете 

своето мнение. Не съм против разрешаването на този проблем, но искам 

всичко да е както трябва, дори, ако се наложи да се направи извънредно 

заседание по този въпрос. 

Уважавам г-н Даскалов, той ми е много близък, но това няма 

значение в обществената работа. Уважавам работното си място, което 

изключително ценя и обичам и съм подчинена на тези господа. 

Не искам да се чувствате на моето място, но аз намерих сили да 

изразя това, което чувствам. 

Г-жа Тодорова: - Изслушах колегите и подкрепям, това което 

казаха, но всички тези анализи, които направихте, трябваше да минат преди 

комисиите, защото в един момент не бяхме убедени, какво имате в предвид. 

Сега ми стана абсолютно ясно, особено, след като г-жа Бешева обясни 

цялата хронология за кандидатстване и т. н. 

Аз също имам познания във връзка с кандидатстване по разни 

проекти и знам, че когато се кандидатства винаги се търси икономическа 

обосновка на даден проект. Без такава икономическа обосновка ПУДООС 

няма да отпусне този заем. 
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Аз съм напълно удовлетворена от това, което чух и с чиста съвест ще 

гласувам „ЗА”, но пак апелирам, нека всички тези обяснения, анализи и 

разяснения да се случват, когато се събираме на комисии. 

Г-н Даскалов: - По време на заседанията на комисиите, да отчетено 

е като грешка, че не бяха представени тези данни и тогава съобщих, че ще 

ги представим по време на заседанието, понеже до този момент ги нямахме. 

Мисля, че сега се внесе достатъчно яснота по този въпрос. 

Г-н Митев: - След заседанията на комисиите се погрижих лично да 

потърся информация относно проекта от ОА и бях удовлетворен от тази 

информация и за това смятам да подкрепя ДЗ. 

Г-н Чаушев: - Знаете, че по време на комисиите държах да се даде 

финансово – икономически анализ по този въпрос, за това каква ще е 

ползата от тази сепарираща инсталация. Тогава се въздържах от коментари, 

но сега след като получих финансова обосновка бих подкрепил едно такова 

предложение за кандидатстване за отпускане на такъв безлихвен заем. 

С едно уточнение, че ще се постарая при отпускането на един такъв 

безлихвен кредит да имам една точна информация, точно за какво се 

използва и как и рационално ли се използва? Вие също ще бъдете 

уведомявани за това. 

Г-н Даскалов: - За сведение, току що ми беше съобщено от 

канцеларията на Премиера, че при липса на обжалване по процедурата за 

избор на изпълнител за водопровода от Бдеденски бани до Девин, лично той 

ще дойде да открие началото на рехабилитацията и реконструкцията на този 

водопровод от Бдеденски бани до Девин, а не до Пампорово. 

Г-н Чаушев: - Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да 

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

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

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 165 

 

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

ЗМСМА, и във връзка с чл. 17 от Закона за общински дълг, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства за отпускане на безлихвен 

заем в размер на 1 534 785, 59 лева (един милион петстотин тридесет и четири 

хиляди и седемстотин осемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) от 

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за 

реализацията на проект «Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 

96, промишлена зона на град Девин, област Смолян». 

2. Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на Заповед в 

размер на 1 534 785, 59 лева (един милион петстотин тридесет и четири хиляди и 

седемстотин осемдесет и пет лева и петдесет и девет стотинки) за реализацията на 

проект «Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена 

зона на град Девин, област Смолян». 

3. Дава съгласие община Девин да сключи Договор за заем с ПУДООС, по 

силата на който да поеме дългосрочен общински дълг за реализацията на проект 

«Претоварна станция за ТБО – урегулиран имот VI, квартал 96, промишлена зона на 

град Девин, област Смолян», при следните основни параметри: 

•  Максимален размер на дълга - 1 534 785, 59 

 

 

 

• Валута на дълга – лева

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем

• Условия за погасяване:

- срок на погасяване – до 5 години, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с една година гратисен период 

- начин на обезпечаване – собствени приходи на община Девин. 

4. Възлага на Кмета на община Девин да извърши необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1, точка 2 и точка 3 от 

Решението. 

Приложение: Протокол от проведено публично обсъждане на предложение 

за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
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Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

11 - ЗА, 1- ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Г-н Семчев /право на отрицателен вот/: - Не взех отношение 

преди гласуването, за да не повлияя на мнението на колегите, тъй като 

смятам, че заседание на ОбС е висш форум и тук е мястото да се гласува, а 

не да се убеждаваме с документи, с доказателства, кое е право и кое не. 

Има комисии, там трябва да се работи, а тук само да се гласува. 

Като бивш кмет, искам да кажа, ч е съчувствам на кмета на Общината 

и го разбирам, защото събиране, извозване и третиране на битовите 

отпадъци е голямо бреме на Общината и винаги е тежало във всички 

мандати. 

Приветствам идеята да се изгради претоварна станция, сепарираща 

станция с цел да се намалят разходите по тази дейност, да се намалят и 

промилите на населението за такса „Битови отпадъци”. Ако ОА и Кмета е 

запознат в детайли с финансово – икономическата обосновка на този 

кредит, аз лично не съм запознат. Пет дни преди сесия в работни комисии 

беше предложена една ДЗ с 3 страници за искане на кредит, смятам, че тази 

ДЗ трябваше да бъде последната права относно тази дейност, която 

предлага Кмета да се извърши за взимане на заем. Трябваше да се обсъди 

идеята от ОА и Кмета, да се запознаем с проекта, да се направи финансово 

– икономическа обосновка. Ефекта ще го има, но не съм убеден, че за 

четири дни, аз трябва да взема Решение да подкрепя ДЗ, която касае заем 

от милион и половина. Пак казвам, аз съм „ЗА” и е жизнено важно да се 
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изгради такава станция, но това, което беше предложено на ОбС, г-н Кмете, 

моля да ме извините, но ако продължавате така, Вие ще изпокарате 

общинските съветници. Едно са „ЗА”, други са „Против” и след това ще има 

дискусия, защо не сме единни, както до сега сме били в подкрепа на всяка 

Ваша ДЗ. А защо ще се изпокарат, защото няма подадена на време 

информация – не може това да става в деня на гласуването. Нека ДЗ, които 

се поднасят да бъдат окумплектовани. 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Семчев, напълно съм съгласен с това, 

което казвате. Надявам се от тук нататък този въпрос да се изчисти. 

Причината за това нещо е прекалената натовареност на ОА с подготовката и 

внасянето на проекти по Европейските програми. Работи се при 

изключително трудни условия, кратки срокове, липса на проекти, извън 

работно време и за това не всичко е доогледано до край, това е причината. 

Надявам се от тук нататък да няма такива неизяснени неща и да Ви даваме 

по-подробна информация. 

Г-н Чаушев: - Предлага 15 минути почивка. 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –172 от 12.10.2016 г. относно: Определяне 

на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми дами и 

господа, моля да бъда освободен от заседанието и на мое място да 

присъства Зам. – кмета г-н Владимир Солаков, поради неотложни 

ангажименти. 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги 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: 

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

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 166 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 2, ал. 6 

и ал. 8 от Наредба № 7/29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите 
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и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските 

градини и обслужващите звена, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в детските 

градини и Полудневна детска градина /ПДГ/, считано от 01.11.2016 г., както следва: 

 1.1. За детските градини в гр.Девин – градински групи - 14 деца 

  - за филиал кв.Настан       - 12 деца 

 - за филиал кв.Саята /Люляк/     - 6 деца  

  - за филиал с.Лясково      - 6 деца 

 1.2. За яслените групи в детските градини в гр.Девин   - 10 деца  

 1.3. За детските градини в с.Грохотно и с.Гьоврен  - 12 деца 

  - за филиал с. Триград      - 8 деца 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –173 от 12.10.2016 г. относно: Искане за 

промяна разходването на определените средства по Решение №49 на ОбС – Девин от 

28.03.2016 г. и договор №333/14.04.2016 г., сключен между община Девин и НЧ 

„Назъм Хикмет - 1948” – с. Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „ОМДСТК” и 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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 167 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Девин дава съгласие определените средства по 

Решение №49 на Общински съвет -Девин от 28.03.2016 г. и договор 

№326/14.04.2016 г., сключен между община Девин и НЧ „Назъм Хикмет -1948” – с. 

Грохотно да бъдат прехвърлени за пътни разходи на самодейците от НЧ „Назъм 

Хикмет -1948” – с. Грохотно за участие в Национален детски и младежки фолклорен 

фестивал „Орфей пее с морето” -2016 гр. Приморско. 

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

действия по изпълнение на Решението. 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 13.10.2016 г. относно: Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС” и отрицателно становище от ПК „БФЕФП” с 4 гласа „Въздържал 

се”. 

Тази Наредба беше достатъчно обсъждана и коментирана в комисиите 

на ОбС и становището на ПК „УТОССГС” с 4 гласа „ЗА” е следното: 

1. Общински съвет да приеме следното изменение и допълнение в 

Наредбата касаещо глава I, §1 и 2 и раздел VII, касаещ данъка върху 

таксиметровия превоз на пътници. 

2. Предлага цялата Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Девин, ведно с предложенията на ОА да 

бъде разгледана от постоянна комисия на Общински съвет и предложена за 

актуализация. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

 

Г-жа Василева: - Предложение: 

В §7, чл.58, в ал. 1 и ал.2 да се направят следните промени: 
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В ал. 1, т.3 категория 3 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.40 лв. и т. 5 

категория 5 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.60 лв. 

В ал. 2, т. 3 категория 3 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.40 лв. и т. 5 

категория 5 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.60 лв. 

Г-н Чаушев: - На Председателски съвет беше разгледат този казус с 

Наредбите и беше взето Решение тази Наредба, заедно с другата Наредба за 

определянето на такси и цени на услуги в община Девин, в най – кратък 

срок от 10 дни да бъдат разгледани основно от ПК по „БФЕФП” и заедно с 

предложенията от ОА и да бъде внесено предложение върху цялата Наредба 

от ПК „БФЕФП” за изменение, за да не става така, че сега да изменим един 

параграф, на следваща сесия да изменим втори параграф и т. н. 

Г-жа Василева: - ДЗ вече е предложена за разглеждане по ДР и 

трябва да се вземе Решение. 

Г-н Чаушев: - Има конкретно предложение в тази връзка от ПК 

„УТОССГС”. 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми колеги, нямах възможност да бъда на 

комисията, която е разгледала ДЗ и затова имам няколко въпроса. 

Единият е как е образувана цената за таксиметровите коли от 300 на 

400 лева? 

Другият ми въпрос беше свързан точно с категоризацията и цените, 

които г-жа Василева каза, няма как да бъдат сравнявани хотели с 3,4 и 5 

звезди и да бъдат на една и съща цена. Моето мнение, също е, че трябва да 

има някакво разграничаване. 

Г-жа Тодорова: - Предложение: „Годишния размер на данъка 

върху таксиметров превоз на пътници за 2017 г. е в размер на 400 лева”, да 

стане в размер на 300 лева. 

Имах възможността да коментирам тази сума като данък с 

таксиметрови шофьори, действително 100 лева са си 100 лева, особено като 

имаш доста броя таксита. Това неминуемо ще се отрази и на нашия джоб, 

защото ние сме потребители. 

По отношение на предложението на г-жа Василева, аз абсолютно я 

подкрепям. 

По отношение на промила за данъка от 1,5 на 2, аз съм убедена, че 

това ще се отрази много малко на населението, това е залегнато и в 

оздравителна програма. Предлагам да гласуваме постъпилите предложения 

и да приемем ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Процедурно предложение, тъй като споменахте, че 

има становище на ПК, което е различно от, това което е предложено от ОА, 

нека то също да бъде подложено на гласуване и да вземем Решение. 
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Г-н Чаушев: -Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да 

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

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилите предложения за промяна в 

проекта за Наредба. 

Първо е предложението от ПК „УТОССГС”: 

1.  Общински съвет да приеме следното изменение и допълнение в 

Наредбата касаещо глава I, §1 и 2 и раздел VII, касаещ данъка върху 

таксиметровия превоз на пътници. 

2. Предлага цялата Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Девин, ведно с предложенията на ОА да 

бъде разгледана от постоянна комисия на Общински съвет и предложена за 

актуализация. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

7 - ЗА, 3- ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не се приема. 

Второ е предложението на г-жа Василева: 

В §7, чл.58, в ал. 1 и ал.2 да се направят следните промени: 

В ал. 1, т.3 категория 3 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.40 лв. и т. 5 

категория 5 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.60 лв. 

В ал. 2, т. 3 категория 3 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.40 лв. и т. 5 

категория 5 звезди от 0.50 лв. да стане на 0.60 лв. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

14 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Приема се. 1 – не гласува 

/Наташа Василева/. 

Трето е предложението на г-жа Тодорова: 

„Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

2017 г. е в размер на 400 лева”, да стане в размер на 300 лева. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

11 - ЗА, 1- ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Приема се . 

 

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

РЕШЕНИЕ № 168 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Девин. 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 14.10.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на 

техните семейства в община Девин” по Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно 

включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Василева: - не се чува………………………… 

Г-жа Капка Бешева / Началник отдел „ЕФПТХД” /: - В 

проектното предложение ние не поставихме помещение, защото очаквахме 

Вие да предложите, тъй като общинските помещения, с които се разполага 

не са много. 

Проектното предложение предвижда в този Център за предоставяне 

на интегрирани услуги, помещението да бъде оборудвано с 10 компютъра, 

което предполага, че то трябва да е с по-голяма площ. 

Г-н Чаушев: - Когато ДЗ е изготвена, Вие би трябвало да сте имали 

в предвид някакво помещение? 

Г-н Солаков: - Всички знаете, че ПГЕ „А.С.Попов”, става общинска и 

там има достатъчно свободни помещения. Те са големи, има отопление, има 

инфраструктура, ако решите може там да се определи място, където да 

разположим тези компютри, за да изпълним проекта. 

Г-н Чаушев: - Преди да направя предложение относно т. 3 по 

проекта за Решение, имам един въпрос. Приемането и предаването на 

сградния фонд към ПГЕ „А.С.Попов”, извършено ли е или не е? Ние не можем 

да се разпореждаме с нещо, което към момента не е наше. 
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Г-жа Капка Бешева / Началник отдел „ЕФПТХД” /: - Има преди 

1-ви септември подписани приемо – предавателни протоколи между Кмета 

на Общината и Министъра.Изпратени са им всички екземпляри и към 

момента не са ни изпратили Заповедта на Министъра, но тези протоколи 

минаха още през лятото. 

Г-н Чаушев: - Предлагам в 3 точка да се запише „Предоставя 

помещение в сградата на ПГЕ „А.С.Попов””. 

Колеги ако няма повече изказвания, предлагам да прекратим с 

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

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

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

 
РЕШЕНИЕ № 169 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект „Подкрепа на 

уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” по Процедура 

BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020 г. 

2. Дава съгласие за създаване на социална /интегрирана услуга  - 

Създаване на център за осигуряване на интегрирани услуги – лични и социални 

асистенти, предоставяне на здравна и психо-социална подкрепа на потребителите на 

услуги и техните семейства, както и професионално обучения на лицата полагащи 

грижи на зависими членове от семейството. 

3. Предоставя помещение в сградата на ПГЕ «А. С. Попов» - гр. Девин за 

времето на изпълнение на проекта, със срок до одобряване на окончателния доклад 

по проекта. 

4. Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението.  

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 14.10.2016 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - 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 № 170 

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

и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2016 г.” следният недвижим имот – частна 

общинска собственост. 

- Незастроен парцел, отреден за жилищно строителство УПИ- XVІІІ, кв.48 по 

ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1270 по кадастралната карта 

на гр. Девин. Вид на територията урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско 

застрояване до 10 м. с площ 457 кв.м. и АОС №2514/12.10.2016г. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –177 от 14.10.2016 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”. 

Предложение за изменение в проекта за Решение: 

Мнението ми по въпроса с разпорежданията с имуществото на 

Общината, ОбС всеки един въпрос трябва да го разглежда отделно от всички 

останали и сам за себе си, във връзка с инвеститорски намерения и 

предложения от страна на хора, които искат да разкриват работни места, 

евентуално да строят и т. н., както беше обяснено в предишната ДЗ, че към 

този имот има проявени инвестиционни намерения за развитието на бизнеса 

и т. н. 

Най – лесно е един имот да бъде продаден. Вярно е, че ще влезнат 

пари в Общината, но от друга страна Общината губи собственост. 

Този имот, доколкото съм запознат се намира в периферията на града 

и аз имам следното предложение да не подлагаме всички тези имоти на 

продажба и след като има проявен инвеститорски интерес към този имот да 

го дадем на търг „за отстъпено право на строеж”, за да видим, до колко е 

интереса на този инвеститор. Нека да го пуснем с отстъпено право на 

строеж и той ще бъде задължен в срока на отстъпеното право да застрои 

това, което има намерение да застроява, ще си плати отстъпеното право на 

строеж до достигнатата цена на търга. Ако евентуално не го изпълни и не 

бъде застроено в определения 5 годишен срок, Общината хем ще си е взела 

парите, хем ще си възвърне и парцела. По този начин Общината може да 

осъществява контрол, доколко са сериозни такива инвеститорски интереси. 

В тази връзка предлагам в проекта за Решение вместо „продажбата” 

да се замени „ с отстъпено право на строеж”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Шанов: – Смятам, че има резон в това, което предлага г-н Чаушев, но 

не знам в каква степен, когато е отстъпено право на строеж, той все пак е 

собственик на този имот, г-н Семчев, може би ще е по-запознат, защото е 

Председател в тази комисия. Ако не е проблем пише ли дали ще му я продадем като 

собственост или като ОПС ще се предостави. Има ли тежест като собственост, това е 

въпросът ми? 

Г-н Чаушев: – Отстъпеното право на строеж е един вид собственост. След 

като се реализира това ОПС, никой не може да го накара реализираната постройка 

да бъде преместена. Въпросът е, че по този начин ние контролираме използването 

на тези общински парцели. 
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Всеки може да дойде и да изяви желание, че иска да вземе място на центъра 

с намерение да прави МОЛ, например, но каква е гаранцията, че като му продадем 

мястото той ще осъществи заявените намерения. Давайки го с отстъпено право на 

строеж ние го задължаваме да си изпълни намеренията, ако не го направи ние хем 

ще сме взели парите за ОПС, хем след 5 години ще си възстановим имота. 

Г-жа Чаушева: – Тази ДЗ е пусната до нас за разглеждане във връзка с 

проявен инвеститорски интерес и в тази връзка въпросът ми е кой е този 

инвеститорски интерес и какво смята да прави там?  

Г-жа Тодорова: – След като се цитира инвеститорски контрол, това 

означава, че има входирана някаква молба, т. е. означава, че субекта и физическото 

и юридическото лице е ясно. Не е толкова важно кой е, защото в един момент ще 

кажат, че в зависимост от това кой е ние гласуваме по различен начин. По принцип 

не ме интересува кой е и предлагам, след като има предложение и от Председателя 

на ОбС, да се премине към гласуване. 

Г-жа Чаушева: – Да може да не е важно кой е, но тогава кой е важният 

въпрос според Вас? Какво ще се строи там или нещо друго е по-важно? Съгласна 

съм, може да не е толкова важно кой стои зад този инвеститорски интерес, но 

кажете тогава за Вас кое е важното в случая, а не просто да гласуваме нещо? 

Г-жа Тодорова: – Действително не е важно кой е, а въпросът е какво ще 

се прави? Има такъв интерес и, за да си защитим интереса аз бих подкрепила 

предложението на г-н Руси Чаушев да е с ОПС и да си проличи инвеститорския 

интерес. 

Г-н Солаков: – Уважаеми колеги с правото си на съвещателен глас също 

подкрепям предложението на г-н Чаушев. 

Г-н Семчев: – Уважаеми колеги, не бива да дискутираме, какво ще се 

строи там. Има влезнал в сила План на град Девин и там е казано, какво ще се строи 

и колко високо и колко широко и каква кинта. 

Само преди две ДЗ гласувахме Наредба, която да подпомогне 

оздравителната програма на Общината. Г-н Чаушев е прав да си запазим терена, ако 

дойде купувач ще плати ОПС 800 лева, но тук говорим за явен публичен търг, 

стартирайки от 7 166 лева. Ами ако дойдат двама купувачи и се стигне до 15 000 

или 20 000 лева – теоретично казано. 

Или водим политика на оздравяване, а тя се прави с финансови средства 

или водим програма, която каза г-н Чаушев да опазваме Общинска собственост. Ние 

трябва да сме наясно, какво правим. Приехме Наредба, вдигнахме данъците на 

хората да плащат, а в същото време казваме нека да спасяваме терени, евентуално, 

ако инвеститора няма намерение да строи. Трябва да сме наясно какво правим от тук 

нататък. 

Подкрепям предложението на г-н Кмета, с явен търг и продажна цена 7 166 

лева. 
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Г-н Чаушев: – Явно не съм бил правилно разбран. Тук не става въпрос за 

никакви 800 лева, за плащане, предложението, което направих е за публичен търг с 

явно наддаване за ОПС, което стартира с цена на ОПС на база изготвена пазарна 

експертна оценка от 2 184 лева. Не става въпрос за подаряване на някой и без търг. 

Г-н Солаков: – Във връзка с това, че подкрепям предложението на г-н 

Чаушев, искам да поясня, че това че ще „вържем” със сигурност този инвеститор да 

построи въпросната сграда, дали тя е къща за гости, дали е някакъв търговски 

обект, това е добре, защото с годините напред една подобна сграда плаща около 

1000 лева годишно в общинския бюджет под формата на местни данъци и такси, 

както и такса „Битови отпадъци”. Така, че това е много правилно да се мисли за 

изпълнението на тези инвеститорски намерения, а не просто да получим някакви 

пари. 

Г-н Чаушев: – Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да 

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

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги зачитам направеното предложение за Решение на 
ОбС: 

 
 

РЕШЕНИЕ № 171 

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

и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отстъпено право на строеж на следният недвижим имот – частна общинска 

собственост - незастроен парцел отреден за жилищно строителство УПИ-ХVІІІ, кв.48 

по ПУП на гр. Девин, имот с кадастрален номер 20465.501.1270 по кадастралната 

карта на гр.Девин. Вид на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

ниско застрояване до 10 м. с площ 457 кв.м. и първоначална цена 2 184 лв. с АОС 

№2514/12.10.2016г. 

Първоначалната цена е без ДДС. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

13 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО –178 от 14.10.2016 г. относно: 

Предложение за ликвидиране на съсобственост в УПИ – XI – 646,645, квартал 109 по 

ПУП на град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - 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, 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 № 172 

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

и чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 на община Девин и § 8 

оп ПР на ЗУТ, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъде продадена общинската част от УПИ- ХІ, кв.109 по ПУП 

на гр. Девин имот с кадастрален номер 20465.506.645 по кадастрална карта на 

гр.Девин с площ 267 кв.м. и цена 2864 лв. без ДДС, АОС № 2468/2015г. и АОС № 

2520/27.09.2016 г. на съсобствениците Юлиян Райчев Бочуков и Аделина Ангелова 

Бочукова. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

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 10 точка от дневния ред. 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –179 от 14.10.2016 г. относно: Промяна в 

Културния календар на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Председател на ОбС - Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Уважаеми колеги 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 № 173 

На основание чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допълва културния календар на община Девин часта за м. октомври с 

Участие в XIII Международен фолклорен фестивал «Малешево пее и танцува», с. 

Микрево на гайдари от ЦПЛР – ОДК град Девин. 

2. Дава съгласие определените средства по Решение №70 от 28.04.2016 

г. за участие на ЦПЛР – ОДК във Фестивала «Орфей пее в морето» град Приморско в 

размер на 500 лева да бъдат прехвърлени за разходи по участие в XIII 

Международен фолклорен фестивал» Малешево пее и танцува», с. Микрево. 

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

правни действия по изпълнение на Решението. 

 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред. 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 21.10.2016 г. относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ на Емил Енчев Михайлов – писател, 

жител на град Девин, ул. „Бузлуджа” №36. 

Докладва: Дияна Чаушева 

Общински съветник 

 

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

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Семчев: – Имам две питания. 
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Едното е към Председателя на ОбС, ДЗ е внесена на 21.10.2016 г., 

защо не е предложена за обсъждане на заседания на ПК? Каква е 

причината? 

Г-н Чаушев: – Причината е, че заседанията на ПК вече бяха минали. Те 

заседаваха на 18.10.2016 г и на 19.10.2016 г. 

Г-н Семчев: – Има Правилник и той трябва да се спазва г-н Председател. 

Г-жо Чаушева приветствам Вашата ДЗ. Искам да направя предложение, тъй 

като се касае за финансова помощ. Думата „помощ” не ми харесва. Познавайки 

цялостното творчество на г-н Енчев ние наистина трябва да му дадем заслуженото и 

за това смятам, че не трябва да се използва думата „помощ”, още по-малко в 

навечерието на деня на будителите 01.11.2016 г. 

Предложение: 

В 1 точка текста да се измени по следния начин: „Удостоява с парична 

награда за цялостна твотческа дейност поета Емил Енчев Михайлов”. 

Г-жа Чаушева: – Предлага да се запази текста на проекта за Решение. 

Работим по Правилник и там има точка, която касае отпускане на помощи за 

талантливи лица, както беше с децата, които подкрепихме по шахмат и т.н. 

Предвид Правилника, смятам, че е по-добре да се запази този текст. 

Г-н Шанов: – Адмирации към г-жа Чаушева за ДЗ. 

Г-жа Тодорова: – Уважаеми колеги, аз лично ще подкрепя предложението 

на г-н Семчев. 

Г-н Чаушев: – Колеги, ако няма други изказвания, предлагам да 

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

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилото предложение от г-н Семчев: 

В 1 точка текста да се измени по следния начин: „Удостоява с парична 

награда за цялостна твотческа дейност поета Емил Енчев Михайлов”, който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение 
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РЕШЕНИЕ № 174 
 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Удостоява с парична награда за цялостна твотческа дейност поета Емил 

Енчев Михайлов в размер от 500 /петстотин/ лева. 

2. Средствата да бъдат взети от дейност 123 – Общински съвет, § 10-98- 

други разходи некласифицирани в друг идейности /представителни средства на 

Председателя на Общински съвет - Девин/. 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 26.10.2016 г. относно: 

Утвърждаване на променената транспортна схема за обществен превоз на пътници 

на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: – Дава разяснение какво налага включването на ДЗ в ДР в 

деня на заседанието. 

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: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение 
 

РЕШЕНИЕ № 175 
 

На чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, и във връзка с чл. 8, ал. 3 от Наредба 

№2/15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми за 

осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Утвърждава променената транспортна схема на община Девин, съгласно 

приложения проект. 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

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

Г-н Чаушев: – Тъй като няма питания и поради изчерпвания на дневния 

ред закривам днешното заседание. 

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 

Изготвил: 

Емилия Радкова ………………/Дата:…11.2016 г. 
Мл. експерт „Канцелария на общинския съвет”  
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