
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 1 от 30.01.2017 година 

 
 

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

30.01.2017 година /понеделник/ от 15.00 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 Асен Малковски и Владимир Митев 

- 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. 

Г-жа Василева: – предложение: 

Да бъде включена в ДР, като т. 6 Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 

от 25.01.2017 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Става въпрос за Атанаска Альошева Тарашева, на която се налага да 

се лекува в чужбина и за това Ви моля ДЗ да бъде разгледана на днешното 

заседание. 

Г-н Чаушев: – Колеги, ако няма други изказвания, мнения и предложения 

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

гласува: 

14- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – приема се. 
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Подлагам на гласуване постъпилото предложения по ДР от г-жа Василева. 

Колеги, който е съгласен като т. 6 Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 

25.01.2017 г. относно: Отпускане на еднократна финансова помощ, моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 13.01.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проект "Детска градина в УПИ Х II, 

кв."Люляк" гр. Девин - реконструкция и преустройство на кухня с котелно за 

разширение на център за обществена подкрепа", по проект "Красива България", 

мярка МО2 "Подобряване на социалната инфраструктура". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 13.01.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План - сметката за дейностите свързани с развитието на туризма в 

община Девин за 2016 г. и приемане на такава за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 03.01.2017 г. относно: Календар за 

културните събития и изяви в община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 23.01.2017 г. 

относно:Приемане на програма за разпореждане и управление на общинска 

собственост на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 10.01.2017 г. относно: 

Приемане на бюджета на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 25.01.2017 г. относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Наташа Василева 
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Председател на ПК „ЗСПЕ” при ОбС - Девин 

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

 

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

гласува: 

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

 Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 13.01.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проект "Детска градина в УПИ Х II, 

кв."Люляк" гр. Девин - реконструкция и преустройство на кухня с котелно за 

разширение на център за обществена подкрепа", по проект "Красива България", 

мярка МО2 "Подобряване на социалната инфраструктура". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „БФЕФП” от проведено редовно заседание на 25.01.2017 г. 

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 № 1 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства пред Министерството на 

труда и социалната политика, Проект «Красива България», мярка М02 „Подобряване 

на социалната инфраструктура” с проектно предложение „Детска градина в УПИ XII, 

кв.49, кв. „Люляк“ гр. Девин-реконструкция и преустройство на кухня с котелно за 

разширение на Център за обществена подкрепа“. 
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2. Одобрява сумата в размер на 76 381 лв. /седемдесет и шест хиляди триста 

осемдесет и един лева/ за съфинансиращ дял на община Девин, в случай, че проект 

«Детска градина в УПИ XII, кв.49, кв. „Люляк“ гр. Девин - реконструкция и 

преустройство на кухня с котелно за разширение на Център за обществена 

подкрепа» бъде одобрен за финансиране от Министерството на труда и социалната 

политика, Проект «Красива България». 

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да предприеме и извърши всички 

действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

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 – „ЗА” 

14 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 
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Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 13.01.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнението на План - сметката за дейностите свързани с развитието на туризма в 

община Девин за 2016 г. и приемане на такава за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „БФЕФП” и ПК „ОМДСТК” от проведено редовно заседание на 25.01.2017 

г./сряда/. 

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 № 2 

 

На основание чл.21,ал.1, т.6 и т.12  от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

1. Приема отчета за изпълнението на План-сметката за дейностите, за 

развитие на туризма в Община Девин за 2016 година, съгласно приложение №1 . 

2. Приема План-сметката за дейностите, свързани с развитието на туризма в 

Община Девин за 2017 година, съгласно приложение №2. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Дияна Асенова Чаушева– „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 – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 03.01.2017 г. относно: Календар за 

културните събития и изяви в община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - На съвместно заседание на ПК проведено на 

27.01.2017 г. /петък/ от 15:00 часа беше обсъдена ДЗ и те излизат със 

следното предложение за промяна в Културния календар: 

1. Допълва се Културния календар за м. юли със участие на ЦПЛР – ОДК – 

Девин в Национален фолклорен фестивал със сумата от 500 /петстотин/ лева. 

2. Допълва се Културния календар за м. август със участие на ЦПЛР – ОДК – 

Девин в Национален фолклорен фестивал със сумата от 500 /петстотин/ лева. 

3. Увеличава се сумата за четвърти фолклорен танцов фестивал „Девин Денс 

Фест” със сумата от 1000 /хиляда/ лева. 

4. Залага се сумата от 1000 /хиляда/ лева за денят на детето 01.06.2017 г. 

5. Сумата по т. 2 от проекта за Решение се променя на 43 000 /четиридесет 

и три хиляди/ лева. 

Колеги имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Василева: - предложение: 
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Да се направи промяна в Културния календар в частта 1-ви юни „Денят на 

детето 2017 г.”, в частта като организатори да отпадне Центъра за обществена 

подкрепа, тъй като плана на ЦОП е изработен по-рано и са предвидени други 

дейности свързани с посещението на други населени места. 

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. 

Първо гласуваме предложението на г-жа Василева, а именно да се направи 

промяна в Културния календар в частта 1-ви юни „Денят на детето 2017 г.”, в частта 

като организатори да отпадне Центъра за обществена подкрепа, поради 

съображенията които г-жа Василева изложи пред Вас, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

14 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 

Второто предложение за промяна в Културния календар е от ПК, предлагам 

да гласуваме всички точки анблок, тъй като те са обсъдени по време на заседанието 

на комисиите и всички сте запознати обстойно с това. Който е съгласен с така 

направеното предложение за промяна в Културния календар по становището на ПК, 

моля да гласува: 

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

Промените да се отразят в приложението. 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 3 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Утвърждава Календар за културните събития и изяви в Община Девин за 

2017 г., съгласно приложението. 

2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите 

от календара за културните събития и изяви в размер на 43 000 /четиридесет и три 

хиляди/ лева. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 
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Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „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 – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 23.01.2017 г. относно: 

Приемане на програма за разпореждане и управление на общинска 

собственост на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - На съвместно заседание на ПК проведено на 

27.01.2017 г. /петък/ от 15:00 часа беше обсъдена ДЗ и те излизат със 

следното предложение за промяна: 

1. Имота по т. 22 от Раздел I – ви да отиде в Раздел IV – ти – наем. 

2. Имота по т. 23 от Раздел I – ви да отиде в Раздел IV – ти – наем. 

3. Имота по т. 1 от Раздел II – ри да се извади от програмата. 

4. Имота по т. 2 от Раздел II – ри да се извади от програмата. 
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Семчев: - предложение: 

Да отпадне от програма за разпореждане и управление на общинска 

собственост на община Девин за 2017 г. в Раздел I-ви, позиция 25. 

Пояснявам, става въпрос за парцела южно от щаба. Тъй като община Девин 

разполага с много малко парцели, нека да запазим този терен и той да се 

използва за бъдещи нужди на Общината. Има няколко варианта. 

Първият вариант е да се запази за изграждане, в бъдеще на една, 

макар и малка поликлиника. Вторият вариант е за изграждане на Център за 

работа с хора в неравностойно положение. 

Всичко това е от обществен характер и ние като съветници трябва да 

помислим и за поколенията, които идват и след нас. 

Това са основните ми мотиви. 

Ако този парцел остане в списъка, той ще бъде продаден. Средствата 

ще постъпят в Общината ще се изразходват за други нужди и ще загубим 

важни терени за Общината. 

В комисиите коментирахме как това ще се отрази на бюджета,и тъй 

като позиция 25 представлява 12,35% е точната сума в Раздел I –ви, 

предлагам да се завиши прогнозния процент от 30% да стане 42,35%. 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги има резон в предложението на г-

н Семчев и предлагам да го подкрепим. 

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. 

Първо гласуваме предложението на г-н Семчев, изваждане на имота 

по т. 25 в Раздел I –ви от Програма за разпореждане и управление на 

общинска собственост на община Девин за 2017 г. и да се завиши процента на 

прогнозната цена от 30% на 42,35%, който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува: 

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

Второто предложение за промяна в Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост на община Девин за 2017 г. е от ПК, 

предлагам да гласуваме всички точки анблок, тъй като те са дебатирани по време на 

заседанието на комисиите и всички сте запознати обстойно с това. Който е съгласен 
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с така направеното предложение за промяна в Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост на община Девин за 2017 г. по становището на 

ПК, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 4 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема „Програма за разпореждане и управление на общинската 

собственост на община Девин за 2017 г. ” 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „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” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 10.01.2017 г. относно: 

Приемане на бюджета на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - На съвместно заседание на ПК проведено на 

27.01.2017 г. /петък/ от 15:00 часа беше обсъдена ДЗ и те излизат със 

следното предложение за промяна: 

1. Прехвърля сумата от 4 000 /четири хиляди/ лева от дейност 122 „ОА”, 

§42-14 „Помощи по Решение на Общински съвет” в дейност 759 „Други дейности по 

културата”, §10-20 „Външни услуги” 3 000 /три хиляди/ лева и до финансиране на 

дейност 738 „Читалища”, §45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за 

юридически лица с нестопанска цел” с 1 000 /хиляда/ лева. Да се направи промяна в 

Приложение № 19, като субсидията на ОНЧ „Родопска просвета - 1923” от 500 

/петстотин/ лева става на 1 500 /хиляда и петстотин/ лева. Да се направи промяна и 

в Културния календар. 

2. Изменя т. 4.2 от проекта за Решение, както следва: „Обезщетение и 

помощи по Решение на Общински съвет” в размер на 24 000 /двадесет и четири 

хиляди/ лева в т. ч. по решение на комисията назначена със Заповед на кмета – 

3 000 /три хиляди/ лева. 

3.  От дейност 997 „Други разходи некласифицирани по други функции” 

§00-98 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” да бъде намалена със сумата 

от 2 900 /две хиляди и деветстотин/ лева и да бъде увеличена  дейност 738 

„Читалища”, §45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел” със същата сума, както следва: 

- читалище Девин -  1 000 лева за до финансиране при пенсиониране  

- читалище Настан – 100 лева       

- читалище Грохотно – 100 лева 

- читалище Гьоврен – 100 лева 

- читалище Триград – 100 лева 

- читалище Беден – 100 лева 

- читалище Брезе – 100 лева 

- читалище Лясково – 100 лева 

- читалище Селча -  1 100 лева в това число 1 000 за до финансиране 

при пенсиониране 
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- читалище Стоманево – 100 лева 

4. Променя сумата по т. 4.4.3 от проекта за Решение „Организации с 

нестопанска цел” на 13 300 /тринадесет хиляди и триста/ лева. 

5. Сумата от 5 000 /пет хиляди/ лева да бъде прехвърлена от дейност 619 

„Други дейности по жилищното строителство, благоустройство и регионално 

развитие” §01-01, в дейност 123 „Общински съвет” §52-03 и да се отрази 

направената промяна в Приложение №22. 

6. Променя Инвестиционната програма за 2017 г., съгласно представения 

проект по Приложение № 14,. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Виденов: - Предложение: 

Средствата заложени в Инвестиционната програма за ул „Първи 

юни”, които са в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лева да бъдат 

занижени на 6 000 /шест хиляди/ лева, а останалите 6 000 /шест хиляди/ 

лева да се прехвърлят за ремонт на ул. „Горица”, където има спешна нужда 

от това. 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми колеги, при разглеждане на 

Инвестиционната програма за 2017 г. нямах възможност да остана до края 

на обсъждането в комисиите, но в началото поставих няколко основни 

въпроса за разглеждане, допълване и промяна в разпределянето на 

средствата за капиталови разходи. Някои от тях, виждам, че са намерили 

отражение, но други не. 

Тъй като жители и на град Девин и на с. Кестен са поставили въпроса 

пред мен и аз съм длъжна да го поставя пред Вас. Хората очакват отговори, 

за това се обръщам с въпроси към г-н Даскалов. 

Кога ще се довърши пътя към с. Кестен, където е останало по-малко 

от километър? 

Жителите на кв. „Врътлек” искат да знаят кога ще се предприемат 

мерки по разрешаването на проблема със смяната на водопроводната мрежа 

и асфалтирането на пътищата? 

Какво ще се направи за другата детска градина, защото излиза така, 

че се прави разлика между едната и другата детска градина? Става въпрос 

за ДГ „Изворче”, защото за ДГ „Здравец” отделяме средства, а за ДГ 

„Изворче” не. 

Г-н Даскалов: - Уважаеми общински съветници, сами разбирате, че 

със средства в размер на 480 000 /четиристотин и осемдесет хиляди/ лева 

не можем да оправим всичко и да изпълним абсолютно всички желания на 

жителите на Общината. 
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Разбирам, че е належащо да се направят всички неща които Вие 

споменахте, и по трите точки, ако някой от нас се огледа ще излязат още 20 

или 30 такива налагащи се и необходими ремонти, както на улици, на 

водопроводи, в детски градини и т. н. С 480 000 /четиристотин и осемдесет 

хиляди/ лева, всичкото това няма как да се свърши. 

Нека да не се заблуждаваме, че с капиталовите разходи можем 

всичко да свършим и само за една година. Нека това да бъде обяснено и на 

хората, че желанието го има, всичко да се свърши навсякъде, но просто 

възможностите са ограничени на този етап. 

Постарали сме се да се вмъкнем в рамките на тези 480 000 

/четиристотин и осемдесет хиляди/ лева и да бъде направено нещо, на 

всякъде, във всяко едно населено място. 

За да бъде продължен пътя за с. Кестен и с. Жребево ще са 

необходими около 150 000 – 200 000 лева. 

За оформяне на градската среда, улици, тротоари и т.н. в кв. 

„Врътлек” са необходими около 650 000 – 700 000 лева, минимум. 

Водопровода в детската градина, защо не е включен тук? Вероятно 

защото не е поставен като проблем. Поставен беше проблем в другата 

детска градина „Здравец” и за това сме реагирали и там са отпуснати 

средства, за да бъде отремонтиран. Тъй като по ОП „Региони в растеж”, в 

която са включени да бъдат финансирани за саниране и ремонт на покрива 

и отоплителните инсталации, не включва и това нещо, ремонт на 

водопроводната инсталация в детските градини. 

Също така Вие сте запознати с исканията на всеки един кмет по 

населените места. Всеки от тях поставя проблеми за разрешаване, които са 

на стойност минимум 150 000 /сто и петдесет хиляди/ лева за всяко 

населено място. С 480 000 /четиристотин и осемдесет хиляди/ лева 

капиталови разходи за цялата Община, Вие ми кажете, как да се справим с 

14 населени места, включително и града? 

На този етап тези неща няма как да се направят, колкото и голямо да 

е нашето желание. Правим всичко възможно, много добре знаете, какво до 

момента е постигнато, по всякакъв възможен начин да се привличат 

средства за подобряване на инфраструктура, както в града, така и в 

населените места, на градската среда – паркове, градинки, алеи и т.н. 

Г-н Семчев: - Имам питане към г-н кмета. 

Надявам се, че е пропуск. Виждам, че едно от селата е извадено от 

Инвестиционната програма, става въпрос за с. Чуреково. Нямам никакъв 

интерес към нищо, просто питам, ако не от капиталови разходи, по някакъв 

друг начин да се заделят средства и за това село? Нека да изразим последно 

уважение към малкото жители на това село, които са в преходна възраст и 

едва ли ще разберат, какви средства заделя ОбС, но ако това се случи ще е 
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обидно. Всички населени места фигурират в списъка с капиталови разходи 

само с. Чуреково не. Е ли възможно да се заделят средства и за това там? 

Г-жа Чаушева: - Искам да допълня, че не само с. Чуреково е 

единственото село, за което няма отделени средства – с. Кестен също не 

фигурира в списъка. 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Семчев, напълно сте прав. Може би 

това е пропуск. Капиталовите разходи подлежат на промяна и в хода на 

годината, така че ще огледаме още веднъж след настоящата сесия от къде 

можем да извадим средства и да ги насочим към тези две села с. Чуреково и 

с. Кестен. Може да е минимално, но да се види от хората, че нещо е 

направено от Общината за тях. 

Г-н Чаушев: - Искам да направя уточнение относно ДГ „Изворче”. 

Този въпрос е поставян и в работните срещи на ПК, също така и на 

Публично обсъждане. 

На заседанията на комисиите присъстваше зам. – кмета, който пое 

ангажимента и каза, че ремонта спрямо водопроводите на двете детски 

градини, в ДГ „Здравец” е много по наложащ, отколкото в ДГ „Изворче” и в 

ДГ „Изворче” може да се направи със собствени средства без да се заделят 

такива в капиталовите разходи. Пое ангажимента това нещо да бъде 

свършено през настоящата година. 

Г-н Цветан Славков/кмет на с. Триград/: - Изказване относно 

Бюджет 2017 г. за с. Триград. 

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 по ДЗ. 

Първо е предложението на г-н Виденов: 

Средствата заложени в Инвестиционната програма за ул „Първи 

юни”, които са в размер на 12 000 /дванадесет хиляди/ лева да бъдат 

занижени на 6 000 /шест хиляди/ лева, а останалите 6 000 /шест хиляди/ 

лева да се прехвърлят за трасиране и разкриване на част от ул. „Горица”, 

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

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

Второто предложение за промяна в Бюджета на община Девин за 2017 г. е 

от ПК, предлагам да гласуваме всички точки анблок, тъй като те са дебатирани по 

време на заседанието на комисиите и всички сте запознати обстойно с това. Който е 

съгласен с така направеното предложение за промяна в Бюджета на община Девин 

за 2017 г. по становището на ПК, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 5 

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6  във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 

от ЗМСМА и чл.94, ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публични финанси, във връзка с 

разпоредбите на ЗДБРБ за 2017 г., ПМС №374 от 22 декември 2016 г. за 

изпълнението на  държавния бюджет на Република България за 2017 г. и 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 бюджета на община Девин за 2017 година в размер на 10 502 668 лева, 

както следва: 

 

1.1 Всичко приходи  10 502 668 

1.1.1  Приходи за делегирани от държавата дейности 

 (приложение №1) 

 

4 444 512 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 0 

1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 4 081 394 

1.1.1.3 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети  

 

-15 373 

1.1.1.4 Трансфери между бюджети и сметки за средства от 

Европейския съюз 

     -12 897 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2016 год. в лева съгл. приложение №5 378 491 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2016 год. във валута съгл. Приложение №5 12 897  

1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение №1) 6 058 156 

1.1.2.1 Данъчни приходи 720 090 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 1 877 263 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 768 800 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 360 900 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 456 200 

1.1.2.6 Целева субсидия за изграждане и основен ремонт на общински 

пътища 27 000 

1.1.2.7 Трансфери между бюджети (нето) -154 972 

1.1.2.8 Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето) 

25 

1.1.2.9 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за -1 010 597 
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средствата от Европейския съюз (нето) 

1.1.2.10 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) 988 291 

1.1.2.11  Преходен остатък от 2016 год. съгл. приложение №5 2 025 156 

1.2 Всичко разходи 10 502 668 

1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности/приложение №1 4 444 512 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №2.2/ 5 697 396 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  37 100 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности, финансирани с 

общински приходи /приложение №1/ 

360 760 

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по общинския 

бюджет, изчислено на касова основа в размер на (- 3 389 462 лв.) 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2017 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 7 264 049 лева, съгласно 

Приложение № 14 

2.1 Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, 

включително за изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на          

483 200 лева, съгласно Приложение № 14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2017 година, без звената от 

системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, 

съгласно Приложение №17 

3.1 Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 80.5 бройки 

в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 53.5 бр. 

ПМС 66 – 2 бр. 

и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 27 бр.  

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2017 година, 

съгласно приложение №17 

3.3 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

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

Почивно дело, култура, религиозни дейности” (без читалища) се определя от кмета 

на общината в рамките на средствата, определени по стандартите и утвърдените 

размери по т.3 от настоящото решение. 

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

4.1 Членски внос – 5 780 лв. 

4.2 Обезщетения и помощи по решение на общински съвет в размер на           

24 000 лв. в т. ч. 3 000 лв. по решение на комисията назначена със заповед на 

кмета.  

4.3 Помощи за погребения и за други цели (за погребения – превози и др., ) -       

6 127 лв. 
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4.4 Субсидии за: 

4.4.1 читалища – 146 000 лв., съгласно Приложение № 10 

4.4.2 спортни клубове – 3 800 лв., съгласно приложение №18 

4.4.3 Организации с нестопанска цел – 13 300лв., съгласно Приложение № 19 

4.5 Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по 

предоставянето и отчитането на целевите средства по т.4.2 и 4.4 

5. Приема следните лимити за разходи: 

5.1 СБКО в размер на 3% от средствата за работна заплата на заетите по 

трудови правоотношения. 

5.2 Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на 

общината в размер на 4 520 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 2 450 лв., както следва 

5.3.1 кмет на с.Беден – 250 лв. 

5.3.2 кмет на с.Брезе – 250 лв. 

5.3.3 кмет на с.Гьоврен – 250 лв. 

5.3.4 кмет на с.Грохотно – 250лв. 

5.3.5 кмет на с.Триград – 250 лв. 

5.3.6 кмет на с.Лясково – 250 лв. 

5.3.7 кмет на с.Селча – 250 лв. 

5.3.8 кмет на с. Осиково – 250 лв. 

5.3.9 кмет на с.Михалково – 150 лв. 

5.3.10 кмет на с.Стоманево – 150 лв. 

5.3.11 кмет на с. Жребево – 150 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в 

размер на 277 лв. 

6. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на 

транспортни разходи: 

6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 21 

7. Утвърждава разходите, целите по приходите и числеността на щатния и 

извънщатния персонал на Общинско предприятие „БКС – Девин”, съгласно 

Приложение № 22. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 5 395 451 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2017 г. и прогнозни показатели за периода 2018 г. и 2019 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №23 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №24 
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11. Определя максималния размер на дълга, както следва 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2017 година в размер на 

1 383 682 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2017 г. в 

размер на 0 лева 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2017 година в размер на 1 818 058 лева 

11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2017 г. се 

определя в размерите, съгласно Приложение №26 

12. Определя максималния размер на новите задължения за разходи, които 

могат да бъдат натрупани през 2017 година в размер на 4 112 243 лева. 

13. Определя максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат 

да бъдат поети през 2017 година в размер на 2 280 739 лева 

14. Определя размера на просрочените задължения за 2016 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджет 2017 година в размер на 239 215 лева, съгласно 

приложение №9 

15. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да 

бъдат събрани през 2017 година в размер на 618 109 в т.ч от данъци и наеми –     

153 815  лв. и от т. битови отпадъци – 464 294 лв. 

16. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени: 

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

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

делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от 

държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана 

дейност; 

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

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

разходите. 

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

и/или неотложни разходи по т. 1.2. от настоящето решение.  

17. Възлага на кмета:  

17.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

17.3. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди 

разпределението. 

17.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп 

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

трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на 

бюджетните разходи. 

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

отчети и обяснителните записки към тях. 
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17.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския 

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

Управляващ орган и на МФ. 

18. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на 

плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други 

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

част от общинския бюджет. 

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

срока на погасяване на заемите в съответствие с условията на финансиращата 

програма, но не по-късно от края на 2017 година. 

18.2. при предоставянето на временни безлихвени заеми от временно 

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

ЗПФ. 

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

предоставяне на временни безлихвени заеми, кметът на общината внася 

предложение за предоставянето им по решение на ОбС. 

19. Упълномощава кмета: 

19.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти 

и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове 

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

източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на 

общинския план за развитие.  

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

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

20. Становище на Министерство на финансите. 

21. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, 

съгласно Приложение №27. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Дияна Асенова Чаушева– „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 – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 25.01.2017 г. относно: 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ПК „ЗСПЕ” при ОбС - Девин 

 

Г-жа Василева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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-жа Шапкова: - Едно до уточнение. Да се допълни, че средствата 

се предоставят на бащата Альоша Тарашев за лечението на Атанаска 

Альошева Тарашева, тъй като сметката е открита на името на бащата. 

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

РЕШЕНИЕ № 6 

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

чл.5, ал.1, т.1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

20 
 



 Протокол № 1 от 30.01.2017 година 
 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Альоша Антимов Тарашев за 

Атанаска Альошева Тарашева от град Девин за спешна медицинска помощ сумата от 

3000 /три хиляди/ лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, §42-14 „Обезщетения и 

помощи по решение на Общински съвет”. 

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

правни действия по изпълнение на решението. 

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

Решение, моля да гласува: 

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

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

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

Г-н Чаушев: – Имате думата колеги. 

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

Уважаеми колеги, от внесените 5 ДЗ за разглеждане в днешното заседание 4 

са с вносител г-н Солаков и излиза така, че от 1 до 15 число в месеца 

нашият кмет го няма, а това съвсем не е така. Хубаво е да се обърне 

внимание на това нещо. Или в ден, в който г-н кмета е тук да бъдат внесени 

всички ДЗ. 

Следващото нещо, което искам да кажа е, че по много от въпросите 

поставени за решаване пред нас имаме разногласия и давам един конкретен 

пример – ДГ „Изворче”. Когато се обсъждаха проектите по енергийна 

ефективност на публично обсъждане за ДГ „Здравец” и „Изворче” 

директорите им поставиха въпроса за лошото състояние на ВиК в сградите. 

Този въпрос беше засегнат по време на публичното обсъждане и от г-жа 

Пищалова, а г-н Даскалов сподели, че поради липса на достатъчно средства 

тази година ще се направи ДЗ „Здравец”, а следващата „Изворче”. След 

приключване на срещата г-жа Аделина Коджабашева /участвала в 

изготвянето на бюджета/се извини, че ДГ „Изворче” е изпусната. По време 

на работните срещи на ПК г-н Солаков също сподели, че проблемите на ДГ 

„Изворче”, ще бъдат отстранени с помощта общинска фирма, тъй като са по-

минимални. А днес Вие казвате, че не сте запознати с тези проблеми. 

По отношение на бюджета също имаше доста разногласия. Опитахме 

се максимално да подредим нещата, но така не може. Трябва всички да 

работим заедно, защото, ако бяхме седнали и ние и бяхме казали кои са 

приоритетите нямаше да ги има тези разногласия. 
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Г-н Даскалов: – Уважаема г-жо Василева, започвам с въпросите подред. 

Най – напред, защо част от ДЗ от 1 до 15 число, или повечето от тях са 

внесени от зам. – кмета г-н Солаков? Случвало се е точно така, че в дните, в които 

трябва да се внесат ДЗ съм отсъствал, а моите отсъствия се знаят къде са, за какво 

са и с кого съм и по каква работа. Ако някой от Вас го интересува точно в кои дни 

отсъствам, по каква работа и къде съм, мога да го направя като писмен отчет пред 

Вас, за да знаете, кога е постъпила ДЗ от мен и кога от г-н Солаков. За отсъствията 

си уведомявам и Общински съвет и Областния управител. 

По отношение на разногласията. Мисля, че говорим за това, че наистина, за 

да бъде предложена тази Инвестиционна програма, тя е плод на много труд, макар, 

че Вие, може би не виждате това. Всичко е свързано с много разговори, с много 

хора, посещения при нас, с посещения на екипи от ОА по населените места. Това 

мерене и обхождане на всички проблемни места, за да влезнат те в Инвестиционната 

програма е свързано с много труд от страна на администрацията. 

Съгласете се с мен, че не е възможно да организираме с микробус 

обхождане на Общината, за да могат там да присъстват и част от общинските 

съветници. Вярно е, че трябва да има съгласуване на последствията преди гласуване 

на тази Инвестиционна програма и капиталови разходи. Ако нещо Ви е обидило в 

това, че е станало чак по времето на комисиите, когато са разглеждали проекто - 

бюджета ще го от коригираме за в бъдеще, както ако през тази година се налагат 

някакви промени по Инвестиционната програма, така и за приемането на следващия 

Бюджет на Общината. 

По отношение на ДГ „Изворче”. Не намирам основание да говорим, че тя е 

изпусната. Г-жа Пищалова се е обръщала, лично към мен, единствено с молба да 

бъде проверена електрическата инсталация, която там е с някаква по-малка 

мощност и в студените зимни месеци, когато се налага допълнително да се включват 

отоплителни уреди, гърми инсталацията или бушоните. Веднага сме от реагирали, на 

момента са изпратени хора от ЕВН, за да проверят каква е допустимата мощност, 

която захранва детската градина, как може да се промени и сме в процедура да се 

увеличи мощността.  

Не е поставян въпроса за водопроводна инсталация. Поставен ми е въпрос 

за басейна на детската градина, ако се намерят средства ще бъде направено всичко 

възможно да бъде въведен в експлоатация поне, ако не тази следващата година, за 

да може да се ползва, както от децата в детската градина, така и от учениците на СУ 

„Христо Ботев”, така и от другата детска градина. 

Втората точка, мисля, че свързана с първата, а именно напрежение по 

отношение на Бюджета. Тези неща се коментират и в комисиите. Да! Добре е и за 
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мен, когато се коментират нещата и въпросите, от какъвто и характер да са, не само 

приемането на Бюджета на Общината, в комисиите да бъдат дебатирани с участие, 

както на членовете на комисиите, така и представители от ОА, за да няма 

разногласия. Всичко трябва да се обяснява. Защо се предлага така и какви решения 

целим да се вземат. Всичко е въпрос на добра комуникация между нас и общинските 

съветници, за да се изглади този проблем, който се надявам тази година да не се 

допуска. 

Г-жа Чаушева: – Във връзка с това, което сподели г-жа Василева имам 

предложение, Вие ще прецените дали да се вслушате или не. Никак не е трудно, 

когато трябва да се приеме бюджета за следващата година да се направи съвместна 

среща в Общината. Събират се всички кметове по населени места с ОбС и всеки кмет 

да си каже, какви са му приоритетите, проблемите, така и те ще носят отговорност 

пред населението на населеното място. Така и ние да имаме в предвид при 

разпределянето на капиталовите разходи, и не само, какво да се направи и кои 

наистина са приоритетните неща, както за града, така и по населените места. 

Г-жа Тодорова: – не се чува…….. 

Г-н Семчев: – Направих един анализ за себе си. Измина цяла една година 

от мандата и докато не се извърти една бюджетна година не може да се даде реална 

оценка за работата на ОбС. На всички Вас благодаря за труда, който положихме 

през 2016 г. Такъв единен Общински съвет, аз лично не съм виждал. Консолидиран, 

готов да работи за благото на Общината. Искам да поздравя и г-н кмета, както и ОА 

за положения труд през 2016 г. От страни погледнато желанията и изискванията са 

много, но на онзи стол, на онази институция наречена „Кмет”, който не е минал през 

там не знае какво е. 

Имам една молба към г-н Даскалов. В ЗМСМА изисква взаимодействие и 

екипна работа. Ние в комисиите винаги слагаме по един стол за Председателя на 

ОбС и стол за институцията „Кмет”, за да дойде , да уважи работата на ОбС и да 

работим в екип. 

Г-н Даскалов имате много отсъствия в последно време. Началото тръгна 

много добре. Идвахте, изразявахте мнение, съобразявахме се с Вас и така работата 

вървеше по-леко. Не го приемайте като забележка, а като молба. 

Бюджета на Общината е изключително важно нещо, може би за мен най-

важното. Когато се коментира бюджета отсъствието на кмета на Общината е 

недопустимо. Зам. – кмета си е зам. – кмет, работата на Кмета е да стои до 

Председателя и работата да е в екип. 

Виждате с единодушие приехме Бюджета, въпреки, че положихме с колегите 

много усилия. 
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Като цяло давам висока оценка за работата на ОбС и на ОА, дано и за 

напред да продължим така. 

Имам и второ питане, което търпи отлагане, но тъй като е началото на 

бюджетната година, г-н Даскалов ще помоля да обърнем особено внимание на кв. 

„Забрал”. Масово застрояване на незаконни постройки, полу масивни. Нека да не 

допускаме да се развие квартал като в Гърмен и после да се пускат багери, да се 

канят телевизии, Неправителствени организации за защита на малцинствата и т. н. 

Взехме едно Решение преди около половин година за придобиване на един 

блок от държавна собственост да стане общинска, за да упражним реален контрол, 

кои живеят там. Да не стане, това което се случва в северозападна България. Това е 

молбата ми към Вас. 

Имаше и други въпроси, които се дублират с мнението на г-жа Василева, 

контрола върху общинска собственост, защото не е лично Ваша работа, но Вие 

трябва да делегирате права и контрол върху служители, които трябва да упражняват 

контрол върху общинска собственост. 

В детската градина, ако наистина е станало това наводнение и са нанесени 

тези щети, знаете, че е по програма, ако дойдат проверяващи ще ни санкционират 

защо не сме упражнили контрол. 

Това са текущи въпроси, които ще ги има през цялата година.  

Като цяло благодарности на всички и благодаря за вниманието. 

Г-н Шанов – Аз също искам да поздравя ОА за извършената работа, както 

и всички Вас колеги. Искам да благодаря за раздадените карти за безплатно 

пътуване на учениците. Този проблем беше поставен пред мен и се радвам, че вече 

е разрешен. Също така искам да благодаря и за разкриването на новата транспортна 

схема, за вече новата линия, която минава през Настан, през с. Грохотно, тръгва от 

с. Гьоврен, през град Девин, отива в град Смолян и обратно. 

И още нещо, съжалявам колеги, тъй като бях по-емоционален на комисиите. 

Знам г-жа Василева защо го казва и с право, но сега е момента, ако г-н Идриз 

Шабанов може да отговори, с да или не или с цифра през неговият мандат, колко 

пари капиталови разходи е получил той? От отговора ще разберете защо съм бил по-

емоционален. Благодаря Ви на всички, все пак и се извинявам на всички! 

Г-н Идриз Шабанов – Добър ден на всички. 

Бюджетите за четирите години като кмет го имам все още вкъщи в папка. 

Като капиталови разходи бяха предвидени, но де факто дали са оползотворени за 

същите цели? Ние и с г-жа Шапкова сме обсъждали тази тема. Понеже имаше 
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разходи за други непредвидени задължения на местно ниво. Мисля, че съм обяснил 

това, мога да Ви ги кажа и като суми, но трябва да имам бюджетите пред себе си. Не 

мога да говоря на изуст. 

Хубаво е когато се обсъждат в работните срещи на комисиите проблеми 

свързани със населените места в Общината на тези срещи да присъстват и кметовете 

по населените места. Това беше пропуск и в предишният мандат и в този също е. 

Г-жа Василева – не се чува…….. 

Г-жа Шапкова – Искам пред всички Вас да декларирам, че ако средствата 

са заделени в разчета за капиталови разходи, включително обекта за с. Гьоврен, той 

е целеви и е разходван само и единствено за тази цел. Така, че не може г-н Шабан 

да каже, че средствата са заделени, а няма гаранция, че това нещо е отишло за този 

обект. Давам гаранция от 2006 г., че обект, който се води в разчета на капиталови 

разходи, той е разходван единствено и само за тази цел. 

По отношение на това, че кметовете не присъстват, ние не можем да ги 

задължим. Ние официално сме поканили всеки един от тях. Качена е поканата на 

страницата на община Девин и лично сме се обадили на всели един от тях. 

Г-н Шанов може да провери, във всички отчети, които са назад във времето, 

има ги в архива на ОбС. 

Г-н Чаушев – За да се изчистят всички съмнения, препоръката ми към г-н 

Шанов е да провери. 

Г-н Цветан Славков /кмет на с. Триград/ – не се чува………… 

Г-н Даскалов – Г-н Семчев, пак сте прав. Взаимодействието и екипността 

са основните неща към които ние се стремим, защото това е много важно. 

Своите благодарности за свършената работа изказах в последното заседание 

на ОбС, проведено през 2016 г. Постигнахме много добри резултати. Много неща се 

случиха благодарение на активната работа на ОА, както и на Вашата много активна 

и ползотворна работа – на целият Общински съвет, както и подкрепата, която 

Администрацията намира при вземането на Вашите Решения по различните 

проблеми. 

По отношение на кв. „Забрал”. Разпоредил съм да се изготви Заповед за 

назначаване на комисия, която да направи проверка на адресно регистрираните 

наши съграждани от ромски произход. Това ще стане в най – кратък срок, още преди 

изготвянето на списъците за изборите. Тогава ще се направи и проверка на тези 

незаконни постройки. 
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Поставил съм, също така, задача да се провери дали е възможно тези 

блокове, които са общинска собственост, да участваме в Националната програма за 

енергийна ефективност. Въпреки, че са роми и те са хора и те заслужават 

отношение, което Общината да демонстрира към тях и да им се осигурят малко по-

добри условия за живот. 

За Ваша информация, до момента, които са по ОП „Региони в растеж”, там са 

5-тте обществени сгради – Полиция, Пожарна, Данъчно и двете детски градини. Блок 

„Стара планина”, военен блок, малкия военен блок до хотел „Орфей” и блок на ул. 

„Явор” №1 - това е зад общежитието, бившата поликлиника. Тези 4-ри жилищни 

сгради са включени в ОП „Региони в растеж” и предстои да бъдат изиграни 

процедурите по ЗОП за избор на изпълнители на надзор и на строително - монтажни 

дейности. 

По Националната програма за енергийна ефективност са подготвени 

документите на кооперация в кв. „Врътлек”, намираща се след блоковете. Тя е 

частна, но успяха, направиха си Сдружение на собствениците, събраха си 

необходимите документи, те са входирани. По същият начин е и блока зад бившата 

банка Експрес. 

В момента се подготвят, с помощта на ОА, казвам го не за да похваля 

Администрацията, че много работи, но това наистина е така, защото голяма част от 

този голям набор от документи се подготвя от ОА. Всички хора участващи в 

Сдружението на собствениците нямат необходимите знания по тези програми, за да 

могат буквално да попълнят всички необходими неща за кандидатстване по тази 

програма. Много труд и много време отнема това нещо, за да се помага на тези 

Сдружения на собствениците да могат правилно да си оформят документите. 

Следващите блокове са, блок „Кольо Фичето” №1 и №2, блока на Хидро 

строй – най – старият, който е, блока, който е на старият пазар - Д2. Днес предстои 

регистрацията на тяхното Сдружение, за да се подготвят документите и за него и да 

се входират. 

Интерес са проявили и живущите на ул. „Освобождение” – блока, в който в 

момента се намира „Експрес банк”, както и стария блок, в който са магазините на 

Дамянов. 

Всичко това е за Ваша информация, тъй като мисля, че е добре ад го знаете 

и ако Ви питат хората да им отговаряте, какво правим и накъде се движим. 

Г-н Семчев – Блока където са ромите не е общинска собственост, 

държавна е и в тази връзка имаме Решение, което не е изпълнено. 
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Въпрос и за Гробищния парк в град Девин и с. Брезе. Кога ще започнат да 

функционират, защото старите са препълнени? 

Г-н Даскалов – В Девин „Гробищен парк” е пред довършване на всички 

процедури. Там , знаете, че са започнати част от строително-ремонтните дейности. 

Отляти са две по две успоредни подпорни стени и всички съгласувателни процедури 

с Областно пътно управление, с Областна Дирекция на полицията, така, че се 

надявам в най-скоро време да има развитие. 

За с. Брезе също е пусната процедура по отчуждаване на имота, който 

трябва да се заплати. До месец и половина два и по двата въпроса ще има развитие. 

Г-н Чаушев – Колеги, тъй като няма повече изказвания, закривам 

днешното заседание. 
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