
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 13 от 04.09.2017 година 
 

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

04.09.2017 година /понеделник/ от 16.30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници присъстват 11, съгласно 

подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин 

Зелма Белберова – Директор на ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин. 

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,  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 11 общински съветника, 6-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. 

 

 Зачитам дневния ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 21.08.2017 г. относно: Определяне 

на общата численост на персонала в Център за услуги в домашна среда - гр. Девин и 

средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 31.08.2017 г.относно: Определяне 

на ПГЕ А.С.Попов” за защитено училище за 2017 /2018 учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 31.08.2017 г.относно: Формиране 

на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000г. през 2017/2018 учебна 

година в община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 31.08.2017 г.относно:Изменение 

на Решение №105 от 26.07.2017г. 

Докладва: Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 31.08.2017 г.относно:Изменение 

на Решение №106 от 26.07.2017г. 

Докладва: Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 31.08.2017 г.относно:Изменение 

на Решение №107 от 26.07.2017г. 

Докладва: Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Чаушев: - Имате думата по ДР. Заповядайте г-н Даскалов.  

Г-н Даскалов: - Уважаеми господин Чаушев, уважаеми дами и господа 

общински съветници, искам да оттегля разглеждането на т.4, т.5и т.6  касаещи 

докладни записки № 147, № 148 и  №149. Тях ги включихме  в дневен ред за всеки 

случай, ако не беше взето в предвид едно наше разяснение което отправихме до 

управителя на централния регистър по вписванията, но тъй като представеното от 

нас разяснение защо се е получило една малка разлика в момента на договорите за 

което теглим кредит е взето в предвид от централния регистър. Затова не се налага 

да правим промени от взетите от нас решения. Моля, ДЗ да бъдат изтеглени от ДР.  

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

разискванията, който е съгласен, моля да гласува. 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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По Правилник на общински съвет вносителят на докладните записки, може 

да си ги оттегли преди гласуването на съответния  дневен ред на съответното 

заседание, така че заседанието остава с три точки по дневен ред. 

 

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

гласува: 

 11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 11. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 21.08.2017 г. относно: Определяне 

на общата численост на персонала в Център за услуги в домашна среда - гр. Девин и 

средства за заплати и осигурителни вноски за сметка на работодателя. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги, поради спешността на свикване на  

днешната извънредна сесия, постоянните комисии нямаха възможност да разгледат 

докладните записки, които са предложени в дневен ред. Така че имате думата за 

мнение и становища по тях.Заповядайте г-жо Чаушева. 

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

залата, този проект изключително необходим на общината. Трябва да подсигурим, 

да се погрижим за директор на проекта, доколкото се сещам става въпрос за Васка 

Беева, тя се справя чудесно, така че призовавам колегите, да подкрепим докладната 

и да я гласуваме.Благодаря. 

Г-н Чаушев: – Благодаря г-жо Чаушева. Други изказвания. Няма. 

Предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува. 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 131 

 

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

самоуправление и местната администрация 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя обща численост на персонала във функция „Социално 

осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по 

социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, дейност „Личен асистент” – 

местна дейност, считано от 04.09.2017 г. до 31.12.2017 г., както следва: 

1.1 Длъжност „Управител на Център за услуги в домашна среда” – 1 щатна 

бройка. 

2.Определя средства за 2017 г. в размер на 3 037.70 лв. за възнаграждения 

и осигурителни вноски на Управителя на Центъра за услуги в домашна среда, 

дейност „Личен асистент” – местна дейност, както следва: 

  §02-01 - „Други възнаграждения и плащане за нещатен персонал, нает по 

трудови правоотношения” – 2 560 лв. 

  §05-51 – „Осигурителни вноски от работодателя за ДОО” – 283.14 лв. 

  §05-60 – „Здравноосигурителни вноски от работодателя” – 122.88 лв. 

§05-80–„Допълнително задължително осигуряване от работодателя”–71.68лв  

 

3.Средствата в размер на 3 037.70 лв. да бъдат осигурени от заделения 

резерв за непредвидени и неотложни разходи в бюджета на община Девин за 2017 

г., §97-00. 

 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

необходими правни и фактически действия по изпълнение на т.1., т.2 и т.3 от 

решението. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване 

Г- жа Василева чете:  

Велизар Викторов Шанов  –„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова  –„ОТСЪСТВА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова  – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак  – –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копанарова - „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 –„ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов - „ЗА”  

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 31.08.2017 г.относно: Определяне 

на ПГЕ А.С.Попов” за защитено училище за 2017 /2018 учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ. 

Г-н Чаушев: – Колеги, имате думата за мнения и изказвания по ДЗ. 

Заповядайте г-н Устов. 

Г-н Устов: - Уважаеми господин кмет, уважаеми колеги в залата, 

постановлението дава възможност на Професионална гимназия да бъде защитена 

Това означава ще  има допълнително финансиране което няма да бъде за сметка на 

общината. Така че няма какво да умуваме,  а да гласуваме.  

Г-н Чаушев: – Благодаря господин Устов. Други колеги. Други изказвания. 

Няма. Предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува. 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 132 

 

На основание  чл. 20 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.5, ал.1 от 

ПМС №121 от 23 юни 2017 г., 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Предлага да бъдe включено в Списъка със защитените училища от Община 

Девин за 2017/2018 учебна година ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнение на т.1 от Решението на Общински 

съвет - Девин. 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

решение, моля да гласува 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум – 11. Приема се. 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 31.08.2017 г.относно: Формиране 

на паралелки под норматива на Наредба №7/29.12.2000г. през 2017/2018 учебна 

година в община Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ. 

Г-н Чаушев: – Колеги, имате думата за мнения и изказвания по ДЗ. 

Заповядайте г-жо Чаушева. 

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

залата – първо по докладната има технически грешки, добре е да бъдат отстранени. 

Когато се оформя решението, става въпрос за пресмятането на цифрите значи в 

Осиково има техническа грешка, както  и в техникума - Професионална гимназия, но 

това са технически грешки, които ще бъдат отстранени. Аз искам да поставя на 

вашето внимание следния казус, става въпрос за дофинансиране на училищата. 

Виждаме, че този проблем се задълбочава с всяка една изминала учебна година и 

досега криво ляво всяко училище е гледало да скърпи двата края.  Имало моменти в 
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които учителите са изоставали с получаване на заплатите с месеци наред. Добре  е 

да помислим върху този въпрос и най-накрая да си поемем отговорността която 

носим към образованието в нашата община. Не може да подпомагаме само частния 

бизнес и развитието на туризма, но трябва да помислим и да подпомогнем 

училищата си. В тази връзка, аз предлагам в решението като точка четвърта, да се 

запише макар, че знам че бюджета ни е ограничен, знам, че сме не толкова добре с 

финансовото състояние, макар, че се отчита че са останали много малко 

задължения. В крайна сметка както намираме възможност, да отделим пари за 

подпомагане, пак казвам за туристическия бизнес няма да дам конкретни примери, 

вие го знаете, много добре, така ми се ще да си подпомогнем доколкото е възможно 

училищата на територията на Община Девин. Всяко училище си има своите не само 

функциониращи нужди, но и както се казва разбрахме се още в началото на мандата 

че това ще ни е наш приоритет, ще гледаме да запазим всяко едно училище до 

последно, както се казва до последния момент в който имаме възможност да го 

направим,  по-добре наистина да заделим може да са малко средства, но все пак и 

те ще почувстват грижи от страна на общината. Моето предложение е да прибавим 

към решението точка 4 да запишем средствата за дофинансиране които са 

необходими за допълнително финансиране на училищата да бъдат взети от местни 

данъци и такси на община Девин по параграфи които ще ги уточните допълнително. 

Г-н Даскалов: - Уважаеми общински съветници, уважаеми гости, уважаема 

госпожо Чаушева, приветствам вашата идея.  Мисля че няма разумен човек, който да 

не мисли като вас, какъв то е в случая. Единствения проблем е това, че липсват 

средства. Много добре всички знаете в какво финансово състояние е общината. Тя е 

между общините в затруднено финансово състояние. Това не  е от миналата година 

от доста години насам, така че според мен е некоректно да се говори, че общинското 

ръководство или пък общината по какъв начин подпомага, по какъвто и да е начин 

бизнеса, туризма, местна инициативна група или някакви други неща т.е. не 

проявява загриженост към образованието, здравеопазването и други изключително 

важни отрасли. За мен първостепенна грижа е образованието и здравеопазването, 

след това е бизнеса и туризма и всички останали неща. Така че при всяка 

възможност това което мислите, че ще се случи, стига да има достатъчно средства. 

Едно от нещата които това ръководство е направило, отново го казвам с приемането 

на новия закон за концесиите, многократно съм го повтарял и пак го казвам 

концесионната такса постъпваща в община Девин, ще бъде 50% вместо досега 

постъпващи 30% и 50% за държавата, ще стане 50 на 50 в който ще позволи 

допълнителен собствен приход на общината от 200 до 250 хиляди лв., които могат 

да бъдат изразходвани за образование, здравеопазване, култура, спорт и 

капиталови разходи. Дори така, че нека постигнем това нещо, ще се съобразим с 

вашето искане. При всички положения, моето желание и е цел също, училищата да 
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се чувстват спокойни, да нямаме искане или до достигане до там, че да закриваме 

училища, макар че натам вървят нещата колкото да ни ми се иска. Благодаря.  

Г-н Чаушев: – Благодаря и аз господин Даскалов. Заповядайте госпожо 

Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Не знам по какъв начин вие се почувствате засегнат от 

моето изказване господин Даскалов. Остава тези неща които вие казвате да ги 

покажете и на дела  и се надявам да се случи този мандат, за да може да ги видим. 

Благодаря.  

Г-н Чаушев: – Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте господин 

Даскалов. 

Г-н Даскалов: -  Аз мисля, че държа на думата си каквото съм казал, съм се 

опитал да го направя и го постигам. Така че не съм се засегнал по никакъв начин 

Исках просто да ви кажа, че за мен също, както и вас образованието и 

здравеопазването са преди всички останали дейности, не се засягам, ако вие 

мислите, че сте ме засегнали. 

Г-н Чаушев: – Благодаря господин Даскалов. Други колеги. Няма.  

Предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува. 

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

Колеги, предложението на г-жа Чаушева е да влезе като допълнителна точка 

четвърта, със следната формулировка. Средствата за дофинансиране да бъдат за 

сметка на местни данъци и такси,  параграфите ще ги уточним допълнително. 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува  

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум – 11. Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

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 
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ОБЩИНСКИЯ 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 2017/2018 по училища, както следва: 

 

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

 

1.1.1. I клас и ІІ клас  – слята  паралелка – 10 ученика /2+8/ 

1.1.2. V клас – самостоятелна паралелка – 10 ученика  

1.1.3. VІ клас и VІІ клас  - слята паралелка – 10 ученика /4+6/ 

 

1.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 

 

1.2.1.  ІІ клас и ІІІ клас  – слята паралелка – 17ученика /11+6/ 

1.2.2. ІV клас – самостоятелна паралелка – 15 ученика 

 

1.3. ОУ „П. Кр. Яворов” – с.Гьоврен 

 

1.3.1. I клас и IІІ клас – слята паралелка – 13 ученика /5+8/ 

1.3.2. V клас – самостоятелна паралелка – 12 ученика  

1.3.3.  VІ клас и VІІ клас – слята паралелка – 12 ученика /4+8/ 

 

 

1.4.  ПГЕ „А.С.Попов” – гр. Девин 

1.4.1. ІХ клас–специалност„Организация на хотелиерството”–12 уч. 

1.4.2. Х клас–специалност„Компютърна техника и технологи”–7 уч. 

         - Специалност„Организация на хотелиерството”– 7 уч. 

Общо:14 ученици 

 

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 

Регионално управление на 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. ІІІ клас и ІV клас – слята паралелка – 9 ученика /6+3/ 

 

2.2. ОУ „Гео Милев” – с.Грохотно 
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2.2.1.  V клас – самостоятелна паралелка – 7 ученика  

2.2.2. VІ клас и VІІ клас – слята  паралелка – 8 ученика /7+1/ 

 

2.3. ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

2.3.1. І клас  и ІІ клас – слята паралелка – 5 ученика /2+3/ 

2.3.2.V клас и VІ клас – слята паралелка – 3 ученика /1+2/ 

2.3.3.VІІ клас – самостоятелна – 3 ученика  

 

   2.4.   ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

2.4.1. I клас и IV клас – слята паралелка – 5 ученика /1+4/ 

2.4.2. ІІ клас и ІІІ клас – слята паралелка –6 ученика /3+3/ 

2.4.3. V клас  и VІІ клас – слята паралелка - 8 ученика/5+3/ 

2.4.4. VІ клас – самостоятелна паралелка – 6 ученика 

 

2.5. ОУ „Отец Паисий” – с.Селча 

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

2.5.2. ІV клас – сам. паралалка – 4 ученика  

2.5.3. VІ и VII клас – слята  паралелка – 3 ученика /2+1/ 

 

2.6.   ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 

2.6.1. ПГ / 6 годишни/ – 1 група – 4 деца  

2.6.2. І клас –самостоятелна паралелка – 2 ученика 

2.6.3. V клас и VІІ клас - слята паралелка – 4 ученика /1+3/ 

 

3. Утвърждава дофинансиране на основните училища за  утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2017/2018 година при единен разходен стандарт 

– 2202 лева /две хиляди двеста и два лева/ за неспециализираните училища  и при 

единен разходен стандарт 2373 лв. за специалност „Компютърна техника и 

технологии” и 2159 лв. за специалност „Организация на хотелиерството” както 

следва: 

№ Училище 

Общ размер на необходимите средства 

за дофинансиране на основни училища 

и ПГЕ „А.С.Попов” за 2017/2018 учебна 

година  

1 

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  

гр. Девин, кв. Настан 22000 лв. 

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 14080лв. 



 
 

 Протокол № 13 от 04.09.2017 година 
 

11 
 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 10560лв. 

4 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 4406 лв. 

Всичко: 51046 лв. 

 

4. Средствата за дофинансиране на училищата, да бъдат за сметка на 

собствените приходи на Община Девин. 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

решение, моля да гласува 

10 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум – 11. 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: 08.09.2017 г./ 
Главен специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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