
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 12 от 28.08.2017 година 
 

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

28.08.2017 година /понеделник/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин 

Таня Димитрова – председател на ОИК - Девин 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

Г- н Чаушев: – Добър ден уважаеми г-н кмет, уважаеми колеги, уважаема    

г-жо Копаранова,  преди да започнем днешното заседание искам да ви уведомя, че 

че с решение на ОИК, имаме нов член на Общинския съвет. На мястото на  

починалия Асен Малковски е избрана доктор Елена Георгиева Андонова - 

Копаранова. Давам думата на председателя на общинската избирателна комисия –  

г-жа Димитрова, да зачете решението на общинската избирателна комисия за избор 

новия общински съветник. Заповядайте госпожо Димитрова. 

Г- жа Димитрова: – Зачита решението на ОИК – Девин. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Димитрова. 

За полагане на установената от закона клетва, моля всички да станат 

прави, а г-жа Андонова - Копаранова, да повтаря след мен следната 

 
 

КЛЕТВА: 
 

Г-н Чаушев: - „Заклевам се в името на Република България”... 

 

Г-жа Андонова - Копаранова: - „Заклевам се в името на Република 

България” 
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Г-н Чаушев: -„да спазвам Конституцията и законите на 

страната” 

Г-жа Андонова - Копаранова: - „да спазвам Конституцията и законите 

на страната” 

 

Г-н Чаушев: - „и във всичките си действия” 

Г-жа Андонова - Копаранова: -  „и във всичките си действия” 

Г-н Чаушев: - „да се ръководя от интересите на гражданите от 

Девинска община” 

Г-жа Андонова - Копаранова: - - „да се ръководя от интересите на 

гражданите от Девинска община” 

 

Г-н Чаушев: - „и да работя за тяхното благоденствие”. 

Г-жа Андонова - Копаранова: -„и да работя за тяхното благоденствие”. 

 

Г-н Чаушев: - „ЗАКЛЕХ СЕ” 

 

Г-жа Андонова - Копаранова: -  „ЗАКЛЕХ СЕ” 

 

След произнасяне на текста на клетвата звучи химна на Република България  

Г-н Чаушев: - Моля да подпишете клетвения лист г-жо Андонова – 

Копаранова. 

Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги,  настоящото заседание   съгласно 

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, 2-ма  отсъстват по 

уважителни причини. Откривам извънредното заседание свикано на основание чл. 

23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация. 
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 Зачитам дневния ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 21.08.2017 г. относно: Осигуряване 

от страна на община Девин на временен финансов ресурс за текущи разходи за 

управление на стратегията на "МИГ Девин - Смолян" по подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на Водено от общностите местно развитие" и подмярка  19.4       

" Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да 

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 21.08.2017 г. относно: Осигуряване 

от страна на община Девин на временен финансов ресурс за текущи разходи за 

управление на стратегията на "МИГ Девин - Смолян" по подмярка 19.2 "Прилагане на 

операции в рамките на Водено от общностите местно развитие" и подмярка  19.4       

" Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно 

развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ. 

Г-н Чаушев: – Има положително становище от ПК „Бюджет и 

финанси.Европейски фондове и програми”. Колеги имате думата за изказвания, 

мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 Г-жа Чаушева: - Уважаеми господин председател, господин кмет, колеги 

Ако може някой да внесе яснота какви конкретно ще бъдат ползите за община Девин 

свързани със създаването на  тази местна инициативна група – Девин - Смолян, 

конкретно за  Девин. Какво ще се случи ако евентуално нещата се реализират. 

Благодаря.  

Г-н Чаушев: – Заповядайте г-н Даскалов. 
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Г-н Даскалов: - Ако бъде одобрена „МИГ - Девин – Смолян” се очаква да 

бъде да получим финансиране в рамките за пет шест милиона лева, който да бъде 

разпределено между сдружение с нестопанска цел, фирми и обществени 

организации, като общината е с 33% .Община  Девин ще участва в МИГ с всички 

населени места. Смолян участва също с всички населени места без област център 

град Смолян. Тези средства могат да бъдат изразходвани за най-различни цели, като 

производствени нужди, като екопътеки като рехабилитация, реконструкция на 

въвеждане на енергоефективни мерки, читалища за библиотеки,  в най различни 

направления. Това ще се ползва. 

Г-н Чаушев: – Ако може аз да допълня, а останалите от 33% за 

обществените организации в рамките на останалите фирми и неправителствени 

организации, може да се кандидатства за финансиране на най-различни техни 

проекти. Това е един вид осигуряване на достъп до финансиране ,за тези които ще 

развиват някаква дейност. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 Г-жа Чаушева: - Ако може един доуточняващ въпрос. Какво се случи с 

местните инициативни групи, които вече работят, не могат ли да бъдат използвани 

за това. 

Г-н Даскалов: - Местните инициативни групи имате в предвид - МИРГ, те 

даже имат подписан договор с Министерството на земеделието. В момента се 

изработва стратегия, която ще бъде предложена за одобрение.  

Г-н Чаушев: – МИРГ не е закрит, само има промяна в ръководните органи и 

председател на управителния съвет на МИРГ е господин Даскалов. 

Г-н Даскалов: - Само още едно доуточнение Те са две неща. Едното е 

местна инициативна група Девин - Смолян другата е местна инициативна  рибарска 

група западни Родопи Девин Батак – Доспат. Второто продължава своето 

съществуване. В момента е възложено изработването, тя предстои да бъде внесена  

в управляващия орган и ако  бъде одобрена там също ще бъдат получени известни 

средства от порядъка пак на тази сума и там нещата също по този начин се 

разпределят между трите общини като уговорката е 33% е  за всяка община.Що се 

отнася до инициативната група съществувала преди  нейната стратегия не е била 

одобрена преди,  не е получила никакво финансиране в предходния мандат и 

период.  Сега също няма гаранция, че това което ние предлагаме, ще бъде одобрено. 

А стратегията както ми беше предложена и по този начин събрани материалите, 

точките които предварително по наша сметка бяха набрани нямаше да стигнат до за 

класиране.Затова се наложи месец и половина къртовски труд това не го знаете вие 

още се събират материали. Това беше прието още в началото да има финансиране за 

да могат да се водят тези дейности всичките. Беше положен много труд за да може 

към този етап  да имаме една надежда в рамките на 70 - 80%, че ще бъде одобрена 
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тази стратегия. Само че искаме още едно да знаете, че на първия прием сме 

кандидатствали 84 местни инициативни групи, от тях 82 стратегии са били приети  и 

са получили финансиране, но за съжаление при нас това не можа да се случи. Казах 

вече по независещи от нас причини. А на втория прием все очаква да бъдат внесени 

още много такива искания, но там ако бъдат предложени 80 стратегии, вероятно ще 

бъдат одобрени около 40. така че ситото ще бъде много по-сериозно отколкото на 

първия прием.  

Г-н Чаушев: – Други изказвания. Няма. Предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува. 

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

 

Колеги, процедура на поименно гласуване 

Г- н Шанов чете:  

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова  – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак  –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копанарова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 
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Юлиян Страхилов Любенов  –„ОТСЪСТВА” 

  

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги, предлагам процедура на прегласуване, поради 

факта, че пропуснах да зачета проекта за решение. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 130 
 

 На основание  чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА, и приложение №9 към 

чл.29, ал.1 от Наредба №22 от 14 декември 2015г. за прилагане на подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно 

развитие „ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020г.” 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за осигуряване на временен финансов ресурс в размер на 

16 000 / шестнадесет хиляди/ лева на СНЦ „МИГ Девин – Смолян”, която ще бъде 

предоставена на МИГ след одобрението на Стратегията на ВОМР и подписването на 

договора по подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за 

Водено от общностите местно развитие”. 

2. След приключване на проектните дейности и възстановяване й от 

Министерството на земеделието, храните и горите сумата ще бъде възстановена на 

община Девин. 

3. Възлага на кмета на община Девин осигуряването на финансовия ресурс 

по т.1 чрез бюджета на общината. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване 

Г- н Шанов чете:  

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова  – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак  –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копанарова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов  –„ОТСЪСТВА” 

  

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

 

Поради изчерпвания на дневния ред закривам днешното заседание. 

Благодаря ви за участието. 

 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова /Дата: 04.08.2017 г./ 
Главен специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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