
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 5 от 31.03.2017 година 

 
 

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

31.03.2017 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 13, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов - кмет на община 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, 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 13 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват Асен Малковски, Велизар Шанов -  в 

болнични, Севдалина Брезалиева и Младен Корчев - 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-н Даскалов: - Уважаеми г-н председател, уважаеми общински 

съветници, уважаеми гости на днешното заседание, оттеглям  по ДЗО  т.3 от ДР 

- Приемане на общинска програма за управление на отпадъците на община Девин 

2017-2020 г., поради факта, че в момента към общинска администрация, не е 

пристигнало становището от Регионалната инспекция по околна среда и водите, 

подали сме заявление при тях, очакваме да дойде следващата седмица решението 

на РИОСВ, което трябва да бъде цитирано в нашата програма. 

 

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

Заповядайте г-н Шанов. 

 



 
 

Г-н Шанов: - В болнични съм, ще присъствам, но няма да участвам в 

гласуването на решенията. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, право на вносителя е да си оттегли ДЗ от ДР, това не 

се подлага на гласуване. Други мнения, предложения и изказвания. Да считам, че 

няма, предлагам да прекратим с разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2017 г. относно: Приемане на 

Общински план за младежта за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 09.03.2017 г. относно: Промяна 

Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от 

Община Девин към Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Девин. 

Докладва: Председател на ОбС 

   

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 14.03.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2016 г. и приемане 

на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 15.03.2017 г. относно: Управление 

на общински имоти 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 15.03.2017 г. относно: Управление 

на общински имоти 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 15.03.2017 г. относно: Отдаване 

под наем общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 15.03.2017 г. относно: Приемане на 

Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 15.03.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на 

интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите 

ситуация  за 2016 г. и приемане на План за действие за периода 2017 -2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 15.03.2017 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2017 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 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 20.03.2017 г. относно:Разглеждане  

работата на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  гр. 

Девин през 2016 г. и предстоящи задачи за 2017 г. 

Докладва: Председател на ОбС 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 21.03.2017 г. относно:  

Актуализиране на плана за финансово оздравяване на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 23.03.2017 г. относно:Предоставя-

не от ОПФ имот с проектен кад. № 093001, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 23.03.2017 г. 

относно:Предоставяне от ОПФ имот с проектен  кад. № 083002, по § 27, ал.2, т.1 от 

Преходните и заключителните разпоредби към ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 23.03.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за подаване на проектно предложение на община Девин по Процедура 

BG05M90P001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество", Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Който е съгласен с така прочетения ДР, моля да гласува: 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2017 г. относно: Приемане на 

Общински план за младежта 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 „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 № 45 

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.16, ал.1 от Закона за младежта, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Общински съвет – Девин приема Общински план за младежта за 2017 год., 

съгласно приложението. 

 

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

гласува: 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13. Приема се. 
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Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

 
2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 09.03.2017 г. относно: Промяна 

Тарифата за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от 

Община Девин към Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги в Община Девин. 

Докладва: Председател на ОбС 

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

Г-жа Василева: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище 

от ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-жа Василева: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, ал.5 от 

Наредба за условията и реда за възлагане и изпълнението на дейности в горски 

територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и 

недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и чл.9 от ЗМДТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Променя цената в Приложение №4, Ценоразпис 2, т.4 (дърва за горене) в 

частта за иглолистни дървета от НУРВИДГТДОСПДНГП от 5.00 /пет/ лева на 1.50 

/един лев и петдесет стотинки/ без ДДС. 

 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ НЕ ГЛАСУВА” 

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 - ЗА 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 
Г-н Чаушев:  

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

 
3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 14.03.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2016 г. и приемане 

на Програма за развитие на читалищната дейност в община Девин 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 „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. 
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Г-н Чаушев: – Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

На основание чл.26а, ал.2 и ал.5 от Закона за народните читалища и чл.21, 

ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет – Девин приема Отчета за изпълнение на Програмата за 

развитие на читалищната дейност в Община Девин за 2016 г., съгласно Приложение 

№ 1. 

2. Общински съвет – Девин приема Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Девин за 2017 г., съгласно Приложение № 2. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т.2 дейности. 

 
 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 15.03.2017 г. относно: Управление 

на общински имоти 

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 „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 48 

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.54, т.1 от 

Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на търг с явно 

наддаване на имоти публична общинска собственост, както следва: 

 

1. Първи етаж – помещение /бивша банка КТБ/ с площ 78 кв.м. и приземен етаж 

с площ 85 кв.м., на Дом на културата гр. Девин, сграда с кадастрален номер 

20465.502.287.1 по кадастрална карта на гр. Девин, общ. Девин, обл. Смолян, 

актуван с АОС 112/30.09.1998г. с първоначална месечна наемна цена от 945.40 лв. с 

ДДС съгласно Приложение №1, раздел IV, ред 8, колона 3 от Наредба №2 на община 

Девин за срок от 10 год. за банков офис. 

За да осъществява друг вид дейност наемателят  може да промени 

предназначението на обекта съгласно изискванията на ЗУТ , след писмено съгласие 

на наемодателя , като съответно се коригира и достигнатата наемна цена на обекта, 

съгласно тарифата на Община Девин по Наредба №2 на община Девин. 

 

2. Помещение /бивш бар „Прима“/ с площ: зала - 154 кв.м., кухня - 69 кв.м., 

тоалетна - 27 кв.м. в Дома на културата, сграда с кадастрален номер 

20465.502.287.1 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, обл. Смолян, 

актуван с АОС 112/30.09.1998г. с първоначална месечна наемна цена от 1980.60 лв. 

с ДДС съгласно Приложение №1, раздел II, ред 3,колона 3 и раздел IV, ред 6, 

колона 3, от Наредба №2 на община Девин  за срок от 10 год. за нощен бар. 

За да осъществява друг вид дейност наемателят  може да промени 

предназначението на обекта съгласно изискванията на ЗУТ , след писмено съгласие 

на наемодателя , като съответно се коригира и достигнатата наемна цена на обекта, 

съгласно тарифата на Община Девин по Наредба №2 на Община Девин. 

 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – –„ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  Кворум 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

 
5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 15.03.2017 г. относно: Управление 

на общински имоти 

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 „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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 49 
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На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат включени в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г.” раздел IV – Наем и управление, 

част от следните недвижими имоти –частна общинска собственост: 

1. Терен с площ 4 кв.м., част от УПИ VIII, кв.36 по плана на гр. Девин 

попадащ в имот с идент. №20465.502.5029, предназначен за поставяне на 

преместваем обект за търговия и обслужващи дейности. 

2. Терен с площ 86кв.м., част от УПИ VIII, кв.36 по плана на гр. Девин 

попадащ в имот с идент. №20465.502.5029, предназначен за  поставяне на 

преместваем увеселителен обект . 

3. Терен с площ 12 кв.м.,част от УПИ II – 77,78, кв. 4 по плана на Беденски 

бани, предназначен за поставяне на преместваем обект за обслужваща дейност 

навес за извършване на масажни услуги. 

4. Терен с площ 10 кв.м.,в гр. Девин, попадащ в имот с идент. 

№20465.504.20, предназначен за поставяне на преместваем обект за търговска 

дейност - павилион. 

 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

 
6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 15.03.2017 г. относно: Отдаване 

под наем общински имоти. 

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 „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 50 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.54,т.1 от 

Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие  да бъде отдаден под наем след провеждане на търг с явно 

наддаване на: 

1. Част от бивш стол в сградата на СУ „Христо Ботев“, УПИ I, кв.77, с площ от 

58 кв.м., кухня с площ 52,5 кв.м., подготвително с миячно с площ 22 кв.м. и склад с 

площ 7.5 кв.м. в СУ „Христо Ботев“,гр. Девин. Наемна месечна цена 138.50 лв. с ДДС 
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съгласно Приложение №1, р.II, т.1 ,к.5 и р.IV, т.6, к.5 от Наредба №2 на община 

Девин. 

 
Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

 
7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 15.03.2017 г. относно: Приемане на 

Наредба за водене на Регистър на общинските детски градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

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

ПК „ОМДСТК”, но има предложение за:  

изменения и допълнения  към проекта на Наредбата както следва: 

1. Има допусната техническа грешка при номерацията на членовете в 

Наредбата, това да се поправи 

2. Чл.5 се допълва 

След думите „Община Девин” се добавя „както и на хартиен носител. В 

хартиения носител не се допускат изтривания или зачертаване, като техническите 

грешки се поправят от длъжностното лице със забележка.” 

3. Добавя се нов чл.17: 

„чл.17. ал.(1). За заличаване в регистъра директорът на детската градина / 

центъра за личностно развитие подава в общината заявление по образец с мотиви за 

извършване на заличаването и приложени копия на документите, доказващи 

обстоятелствата за извършване на заличаването” 

ал.(2). Заличаването в регистъра се извършва от длъжностното лице по чл.8 

в случаите: 

1. Когато детската градина/центъра за подкрепа на личностно развитие 

преустанови дейността си за повече от една учебна година 

2. При прекратяване дейността на юридическото лице”.  

Това са предложенията и допълненията към проекта за наредба за водене на 

Регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно 

развитие на територията на община Девин 

 Имате думата за допълнителни разисквания. Заповядайте! 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. 

 Има предложение от комисията по „Образование Младежки дейности спорт 

туризъм и култура” което прочетох преди малко, който е съгласен, с така 

прочетеното предложение, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 51 

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

във връзка с чл.346, ал.1 и ал.2 от Закона за предучилищно и училищно 

образование, 
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                                         ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и 

центровете за подкрепа за личностно развитие на територията на община Девин, 

съгласно Приложение №1. 

 
 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 15.03.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на 

интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите 

ситуация  за 2016 г. и приемане на План за действие за периода 2017 -2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов!  Тази докладна записка беше 

разгледана и обсъдена от комисията по „Здравеопазване и социална 

политика, Екология. Има отрицателно становище, може би г-н Митев с  две-

три думи, да обясни, защо, да се обоснове. Заповядайте!  Имате думата. 

Заповядайте г-н Митев. 

Г-н Митев: - След обсъждане на докладна записка № 55 комисията 

решихме, че има неща, които не са описани, както е направен в този вид, 

ако може да се преработи от администрацията и след това да се предостави 

за разглеждане отново. Благодаря ви! 

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища.Г-

жа Василева.Заповядайте!  

Г-жа Василева: Уважаеми г-н кмете, г-н председател и гости в 

залата и колеги, искам да кажа, че по този доклад, общината работи 

изключително много и само с няколко изречения, не би следвало да се 

направи такъв отчет. Нека комисиите и всички представители от 

институциите които работят с ромите да се седнат и да направят този отчет 

и да го представят в общината, по такъв начин да се направи един подробен 

14 
 



 
 

отчет за да го изпратим, както трябва. Той е толкова пестелив, значи все 

едно, че местната комисия нищо не правим. Благодаря ви! 

Г-н Чаушев: -  Благодаря и аз Госпожо Василева. Други колеги. 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Чаушев уважаеми общински 

съветници, моята молба към вас и към членовете на комисията, която 

подробно е разгледала докладната записка е да дадете своето мнение и 

забележки, за да могат, те да бъдат отстранени и да бъде попълнен и по-

подробен  този доклад. Вярвам, че този доклад не е само за нас, той се 

гледа на много места, така, че съм съгласен с вас, но искам от вас с малко 

помощ, да може той да бъде по-обстоен и подробен. 

Г-н Чаушев: -  Други колеги. 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 № 52 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема  отчета за изпълнение на План за действие на Община Девин за 

изпълнение  на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в 

сходна на ромите ситуация за 2016 г., съгласно Приложение 1. 

2. Приема План за действие на Община Девин за изпълнение на 

интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите  

ситуация (2017-2020), съгласно Приложение 2. 

 

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

гласува: 

3 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 9 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 12. Не се приема. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ре 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 15.03.2017 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

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

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 53 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.24 и ал.2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 24, т.2 от Закона за регионалното 

развитие, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Девин за 2016 г. и Таблица с индикатори за наблюдение 

и въздействие, съгласно приложението. 

 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

 
10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2017 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 Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

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

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

16 
 



 
 

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 № 54 

 

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема Наредба за изменения и допълнения към Наредбата за 

определяне размера на местните данъци на територията на община Девин, както 

следва: 

§1. В чл.11, ал.1 текстът от «01 март до 30 юни» да се промени така «до 

30 юни». 

§2. В чл.11, ал.2 се променя така: На предплатилите до 30 април за 

цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. 

§3. В чл. 46, ал.1 текстът от «01 март до 30 юни» да се промени така: 

«до 30 юни». На предплатилите до 30 април за цялата година се прави 

отстъпка от 5 на сто. 

 

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

гласува: 

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

 

Г-жа Василева:  

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 20.03.2017 г. относно:Разглеждане  

работата на районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"  гр. 

Девин през 2016 г. и предстоящи задачи за 2017 г. 

Докладва: Председател на ОбС 

 

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

Извинявам се г-н Радев днес отсъства от града, така при предварително 
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подадена информация, не може да присъства на сесията, допълнителни 

въпроси ако имате към него на по-късен етап. 

 Г-жа Василева: - Колеги предполагам, че всички ще сте запознати 

с информацията. Лично на мен ми направи впечатление, специално през 

тази година, че на г-н Радев - началник на пожарната информацията е 

изключително богата. ДЗ има положително становище от ПК „ОМДСТК”. Ако 

вие имате някакви предложения, питания ние може да отговорим. 

Заповядайте 

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-жа Василева: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 55 

 
 

На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

"Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2016 г. и 

предстоящите задачи за 2017г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Да представи финансов отчет по план сметка изготвена по заповед на 

кмета на общината №РД-09-44/31.01.2012 г. и РД-09-168 / 04.05.2012 г. на 

отделните усвоени ( реализирани) средства през 2012-2014г. на обща стойност 

13253.01 лв. за ПБ по обезопасяване на кметствата , училищата, детските градини 

на територията на общината, във връзка с решение № 87 на Общински съвет Девин 

и заповед № РД-09-253 / 04.05.2014 г. на кмета на община Девин, както и 

предвидените средства за обезопасяване на общинските обекти през 2015 и 2016 г. 

2. Да се изготви финансова програма за обезопасяването на училищата, 

детските градини, читалищата и кметствата в община Девин за периода 2014-2020 

г. във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на 

гр.Девин. 

3. Да се предвидят необходимите средства за изпълнение на програмата за 

цялостното обезопасяване на подведомствените обекти, Общинска администрация 
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Девин, монтиране на ПИИ, огнеустойчиви врати за отделяне на помещенията с 

директни изходи към стълбищните клетки в подведомствените обекти, във връзка с 

параграф 3 от Преходните и заключителни разпоредби на чл.14 от Наредба № 

8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите  ДВ бр.89 / 2014 г. които влизат в сила от 31.12.2016г. 

4. Да се предвидят средства за дейностите свързани с набирането, 

обучението на доброволците и направените разходи използвани от доброволците 

при възникване на бедствия, аварии на територията на общината. 

 
 

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

гласува: 

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

  
Г-н Чаушев:  

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

 
12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 21.03.2017 г. относно: Актуализи-

ране на плана за финансово оздравяване 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”. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Колеги,  искам да попитам, каква е причината,  да 

се допуснат нарушения по тези три показателя, които са изброени в ДЗ 

подробно. Значи какво се случи, за да се допуснат тези нарушения. Защо се  

налага актуализиране, защо, че ще правим актуализация на плана за 

финансово оздравяване. 

Г-н Даскалов: - Ако си спомните на предишното обсъждане на 

докладната записка с която беше вкаран  плана за оздравителна програма 

на финансово оздравяване на Община Девин, тези същите нарушения бяха 

констатирани и  те не са от нашия мандат и с течение на времето са 

натрупани такива. Сега показателите със същите, нищо, почти не се е 

изменило състоянието.В предишната докладна записка, всичко е подробно 

описано, има много стари задължения общината, както и някои други 

институции общинска собственост. Каквото можем правим, именно, затова е 

разработен план за финансово оздравяване на общината, ако не бяха тези 

неща, нямаше да се наложи и първото и първия план за финансово 

оздравяване за да се изготви. 
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Г-жа Чаушева: - Значи така от получения отговор разбирам, че в 

рамките от  близо година и седем-осем месеца, не сме успели да се 

преборим с нито едно от тези  нарушения при положение, че вашият 

заместник - кмет твърди, че  в рамките за две години, усилията били 

хвърляни, точно за погасяване на стари задължения и почти всичко е 

платено има разминаване от информацията която получаваме. 

Г-н Даскалов: - Стари задължения изплатили сме, над един милион 

и половина стари задължения и  са разплатени за година и 4 месеца, все 

още, не са година и 7 месеца, а за година 3 месеца, са изплатени над един 

милион и сто хиляди стари задължения, но те са много много повече. За 

една година от това което се е натрупало за 10 години, няма как да се 

възстанови. 

Г-н Чаушев: - Ако позволите и аз ще допълня нещо, тук г-н 

Даскалов е прав. С предишното решение с което сме взели за изготвяне на  

план за оздравяване сме поели ангажимент  към края на годината да стопим 

разликите в задълженията, които са останали назад във времето, но това не 

става с магическа пръчка и за това към края на годината тия процентите са 

намалени, но все още не са намалели в параметрите в който са заложени в 

закона за публичните финанси. Трябва да има нова актуализация, работи се 

по въпроса с погасяването на задълженията, но те са много и няма как, не 

могат да се погасят изведнъж. 

Г-жа Чаушева: - Г-н председател това касае само един от 

показателите за останалите два показателя, какво се направи.Старите 

задължения наистина не могат с магическа пръчка, милион или хиляди 

колкото ще да са, но трябваше да се работи по останалите два показателя, 

включително и с администрацията която се разшири, вместо да се намали 

това което си го говореше и коментираше когато приемахме плана и куп още 

неща. 

Г-н Даскалов: - Вие къде видяхте, че  се е разширила 

администрацията, работим с един зам.-кмет по-малко, работим с един 

шофьор на кмета по- малко и редица други длъжности щатни или нещатни 

длъжности незаети, а вие къде ги виждате увеличение на щатове, аз не 

знам. Има допълнителни щатове, които са заети по програмите.които са 

финансирани по европейски програми.В момента не ги знам обърнете се към 

човешки ресурси, ще ви дадат отговор.   

Г-н Чаушев: - Колеги имате думата.  
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Г-жа Василева: - От както сме застъпили общински съветници в 

този Общински съвет и по специално сме приели този план за финансово 

ограничение има ли някакви нарушения господин Даскалов или те не спадат 

в този период. 

Г-н Даскалов: - В този период уважаема госпожо Василева, както 

каза и Председателя на Общински съвет показателите които съобщих в 

процентно отношение са намалели, спрямо в плана който сме приели и 

предложили  в Министерството на финансите. Първият който  беше одобрен 

от общински съвет по който беше проведен, както всички си спомняте и 

обществено обсъждане, показателите са намалели, но още не са в рамките и 

нормите, определени и фиксирани  в закон за публичните финанси, но има 

намаление, значи вървим към подобрение на обстановката 

Г-н Чаушев: - Други колеги.Имате думата.  

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 № 56 

 

На основание чл.21, ал.1, т.12 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 130б и чл. 

130д, ал.2 и ал.3 от Закона за изменение и допълнение на Закона за публичните 

финанси и във връзка с наше Решение №133 от 18.08.2016 г., 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Възлага на кмета на Общината да актуализира Плана за финансово 

оздравяване. 

2. Определя срок за актуализация на Плана за финансово оздравяване на 

община Девин за периода 2017-2019 г. от един месец от настоящето Решение. 

3. След изготвяне същият да бъде внесен в общинския съвет за разглеждане 

и приемане. 

 
 

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

гласува: 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 13. Приема се. 
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Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

 
13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 23.03.2017 г. относно:Предоставя-

не от ОПФ имот с проектен кад. № 093001, по § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към ЗСПЗЗ. 

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 „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: 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.Кворум -12. Приема се. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 57 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 093001 с площ 

0.937 дка., начин на трайно ползване – използвана ливада десета категория, 

местността „УСОЙНИК”, землище с. Беден да бъде предоставен на Общинска служба 

по земеделие – Девин за постановяване на Решение за възстановяване правото на 

собственост по приложената скица проект № Ф10702/08.09.2016 г. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум - 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

 
14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 23.03.2017 г. 

относно:Предоставяне от ОПФ имот с проектен  кад. № 083002, по § 27, ал.2, т.1 от 

Преходните и заключителните разпоредби към ЗСПЗЗ. 

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 „УТОССГС”, само да допълня в предложението на ОА за 

проекторешението - местността „Караибраимова чука”, поради техническа 

грешка, да се замени с „Гроба”, в решението което ще зачета ще отбележа - 

„Гроба”,.  

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 58 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и 

заключителни разпоредби към Закона за собствеността и ползването на земеделски 

земи, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 083002 с площ 

5.452 дка., начин на трайно ползване – нива десета категория, местността „ГРОБА”, 

землище с. Брезе да бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Девин за 

постановяване на Решение за възстановяване правото на собственост по 

приложената скица проект № К01580/07.04.2017 г. 

 
 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ОТСЪСТВА” 
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Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 23.03.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за подаване на проектно предложение на община Девин по Процедура 

BG05M90P001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество", Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 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”.  

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 № 59 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства с проект „Подкрепа за 

социално включване на уязвими групи в община Девин”, по Процедура 

BG05M9OP001-2.007 „Развитие на социалното предприемачество”, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. 

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

фактически действия на т. 1 от Решението. 

 
 

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

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

 

16. 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: 

Людмила Глухова ………………/Дата: 06.03.2017 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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