
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 2 от 12.02.2020 година 

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

12.02.2020 година /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 16, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Елка Станчева – Секретар на общинат 

Захаринка Шапкова – Началник на отдел „БФУЧР” 

Димитър Кисьов - Началник на отдел „УТИОС” 

 

Емил Гогушев - Кмет на кметство Триград 

Христина Христова - Кмет на кметство Беден 

 

Гости:-Граждани на Община Девин 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Иванов, гости в залата добре дошли на днешното заседание на общински съвет 

Девин. Часът е десет.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 общински съветника 

присъстват 14. Отсъстват двама общински съветника по уважителни причини г-н 

Рамадан Фезов, които е в отпуск по болничен и г-н Георги Гетов, които молко по 

късно ще се присъедини към работата на общински съвет. За другите нямам 

информация. Така, че имаме кворум и можем да открием днешното заседание на 

общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА. По време на 

началото на заседанието се присъединиха още двама колеги. Пред вас е раздаден 

дневния ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 27.01.2020 г. относно: Приемане 

„Стратегия за Разпореждане и управление на общинската собственост за периода 

2020 - 2023 г. на община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 05.02.2020 г.  относно: Приемане 

„Програма за Разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 год. на 

Община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 20.01.2020 г. относно: Отчет за 

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

Община Девин за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 22.01.2020 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 05.02.2020 г. относно: Приемане 

на Общински спортен календар на община Девин за 2020 г. 
Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 23.01.2020 г. относно: Приемане 

на бюджета на община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 27.01.2020 г. относно: Извършване 

на административен одит и вътрешен одит на Общинска администрация – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 129 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно 

управление - Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 130 от 19.09.2019 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване 

на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация 
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на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура - Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче”- гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 86 от 24.07.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на 

територията на гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 127 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „Флаг” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна 

служба „Пожарна безопастност и защита на населението.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 128 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда - гр. Девин, община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 31.01.2020 г.относно: Определяне 

броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Девин, 

както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите. Определяне на 

минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 05.02.2020 г.относно: Получаване 

на съгласие за сключване на договор с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - Флаг” ЕАД, за поемане на краткосрочен дълг от 

община Девин в качеството си на Солидарен длъжник на „МБАЛ - Девин” ЕАД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 30.01.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 04.02.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване на ПУП - ПР, за промяна на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XV /ПИ 

20465.502.1184 и ПИ 20465.502.1185 в кв. 91 по ПУП на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 05.02.2020 г. относно: 

Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 05.02.2020 г. относно: 

Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 05.02.2020 г. относно: 

Ликвидиране на съсобственост, между Община Девин и Румен Стоилов Асенов за 

поземлен имот с идентификатор № 20465.502.193 в гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян, находящ се на ул. „Горица” № 41-43. 

Докладва: Кмет на Община Девин. 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 05.02.2020 г. относно: 

Придобиване на имоти от Община Девин, във връзка с разширение на 

съществуващия гробищен парк в с. Брезе, общ. Девин, обл. Смолян, в местността 

„КАЛЯВИЩА”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 31.01.2020 г. относно: Приемане 

на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 - 2024 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-жа Василева: – Всички вие разполагате с дневния ред и сте запознати с 

него. Имате думата за предложения. Заповядайте г-н Иванов. 

Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми общински съветници ще 

оттегля една от докладните входирана и включена в настоящия дневен ред. Става 

въпрос за Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 05.02.2020 г.относно: Получаване 

на съгласие за сключване на договор с „Фонд за органите на местното 

самоуправление в България - Флаг” ЕАД, за поемане на краткосрочен дълг от 

община Девин в качеството си на Солидарен длъжник на „МБАЛ - Девин” ЕАД. 
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Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Иванов. Като вносител преди приемане 

на ДР има право да оттегли предложенията си. Колеги, аз искам да направя едно 

предложение на основание чл. 67, ал. 1 от Правилника за организацията и 

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

Общинска администрация искам в дневния ред във връзка с касаещи срокове да 

влезне ДЗО - 34 от 10.02.2020 г. относно: Упълномощаване на представител на 

Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в 

дневния ред. Колеги други предложения. Заповядайте г-н Чаушев. 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, колеги 

понеже тази ДЗ е дебатирана на комисиите, причините за оттеглянето, ако може. 

Право на кмета е като вносител да оттегля докладните записки преди гласуването на 

дневния ред. Тази докладна записка, която предложихте, вие като допълнение към 

дневния ред да бъде на нейно място, за да няма промяна реда на докладните 

записки в ДР. 

Г-н Иванов:- Мотивите поради, което оттеглям докладната записка е че 

вчера към края на работния ден получихме едно писмо от фонд „Флаг”, в което 

предлагат друг начин за финансиране на проекта на „МБАЛ ДЕВИН” и с това писмо 

ще бъдете запознати всички общински съветници по късно. Благодаря.  

Г-жа Василева:- Благодаря ви, г-н Иванов.  

Г-н Чаушев:- Това беше важно уточнение, за да го имат в предвид 

колегите. Благодаря. 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Колеги имате ли други 

предложения. Виждам, че няма и затова предлагам да прекратим с разискванията по 

ДР, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Г-жа Василева:- Предлагам на гласуване предложението, което направих 

както и предложи г-н Чаушев в Дневния ред на мястото на ДЗО – 31 от 05.02.2020 г. 

да влезе ДЗО – 34 от 10.02.2020 г. относно: Упълномощаване на представител на 

Община Девин за участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията 

по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация" 

ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в 

дневния ред. Колеги, които е съгласен в ДР да влезе тази ДЗ моля да гласува: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Г-жа Василева:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 27.01.2020 г. относно: Приемане 

„Стратегия за Разпореждане и управление на общинската собственост за периода 

2020 - 2023 г. на община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 05.02.2020 г.  относно: Приемане 

„Програма за Разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 год. на 

Община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 20.01.2020 г. относно: Отчет за 

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

Община Девин за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 22.01.2020 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 05.02.2020 г. относно: Приемане 

на Общински спортен календар на община Девин за 2020 г. 
Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 23.01.2020 г. относно: Приемане 

на бюджета на община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 27.01.2020 г. относно: Извършване 

на административен одит и вътрешен одит на Общинска администрация – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 129 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно 

управление - Девин.” 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 130 от 19.09.2019 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване 

на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация 

на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура - Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче”- гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 86 от 24.07.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на 

територията на гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 127 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „Флаг” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна 

служба „Пожарна безопастност и защита на населението.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 128 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда - гр. Девин, община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 31.01.2020 г. относно: 

Определяне броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 

община Девин, както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите. 

Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 10.02.2020 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 30.01.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 04.02.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване на ПУП - ПР, за промяна на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XV /ПИ 

20465.502.1184 и ПИ 20465.502.1185 в кв. 91 по ПУП на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 05.02.2020 г. относно: 

Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 05.02.2020 г. относно: 

Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 05.02.2020 г. относно: 

Ликвидиране на съсобственост, между Община Девин и Румен Стоилов Асенов за 

поземлен имот с идентификатор № 20465.502.193 в гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян, находящ се на ул. „Горица” № 41-43. 

Докладва: Кмет на Община Девин. 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 05.02.2020 г. относно: 

Придобиване на имоти от Община Девин, във връзка с разширение на 

съществуващия гробищен парк в с. Брезе, общ. Девин, обл. Смолян, в местността 

„КАЛЯВИЩА”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 31.01.2020 г. относно: Приемане 

на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 - 2024 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, 

моля да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 27.01.2020 г. относно: Приемане 

„Стратегия за Разпореждане и управление на общинската собственост за периода 

2020 - 2023 г. на община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че от ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП” има положително становища по ДЗ, като 

комисията по „БФЕФП” прави предложение в Справка № 9 на страница 11, т. 

3 – „Въча” ООД тази фирма е ликвидирана и затова тя да отпадне и на нейно 

място да отиде т. 4 – „ФАРМАДЕФ” ЕООД. Други предложения колеги или 

отношения по ДЗ. Заповядайте г-н Чаушев.   

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-

жо Василева, колеги общински съветници и гости в залата, аз щях да направя 

същото предложение за „Въча” ООД. Тя от миналата година април месец е 

ликвидирана и трябва да отпадне. Само имам едно предложение така насочено в 

стратегията, което го коментирахме в комисията да възложите не отделите в 

общинска администрация да направят пълна актуализация на наредбите, които 

касаят разпореждането с общинска собственост, включително и правилника на 

общинското предприятие „БКС”. Да се помисли за обекти публична общинска 

собственост, които са престанали да съществуват като такива и където е отпаднала 

нуждата от такава публична общинска собственост. Да се предприемат мерки за 

преобразуването им в частна общинска собственост, за да може Общински съвет да 

се разпорежда с тях и да генерира приходи по един или по друг начин. Давам 

директно пример с двете училища в Брезе и Михалково, който са закрити като 

образователни институции много отдавна, но самите сгради продължават да бъдат 

публична общинска собственост. В интерес на истината миналата година в 

предишния мандат ние задвижихме една процедура г-жа Бешева е запозната с това 

нещо водихме в една комуникация с Министерството на образованието, защото без 

тяхно съгласие и становище общински съвет не може да взема решения за 

преобразуване от публична в частна собственост. Това трябва да стане след анализ 

на Министерството на образователните потребности в общината и едва тогава. Моята 

препоръка е тази процедура да продължи в тази насока и ако се получи такова 

положително становище от Министерството на образованието респективно от 

регионалния инспекторат да се предприемат мерки за преобразуването им, защото 
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доколкото знам специално към Михалковското училище при мен са идвали миналия 

мандат поне двама-трима кандидат-купувачи. Тези сгради продължава да се рушат 

даже в Михалковското училище някои ползват площите и стаи без да плащат наеми. 

Възползват се от общинската собственост нерегламентиран и така нататък. 

Дружествата както споменахте, вие едното е ликвидирано. Имаме няколко участие в 

други дружества, за което трябва да се прецени и да се вземат мерки дали в 

момента са действащи такива като „Фармадефт”, „Регионалното дружество по 

заетост” в което имаме 34% мисля, че беше и Медицинският център 1 да се 

предприемат мерки за тяхната ликвидация, за да не ги водим едни такива кухи 

дружества, които общината има в общи линии. Това са ми препоръките към тази 

стратегия. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги предлагам на гласуване предложението направено от 

комисията по „БФЕФП” в справка № 9, т. 3 – фирма в ликвидация „ВЪЧА” ООД 

да отпадне и на нейно място да отиде т. 4 – „ФАРМАДЕФ” ЕООД. Който е 

съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема Стратегия за „Управление и разпореждане с  общинската 

собственост за периода 2020 - 2023 год.” на Община Девин. 

 

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

гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 
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Г-жа Василева: – Колеги искам да направя едно предложение тъй като 

голяма част от докладните записки са с поименно гласуване е необходимо да 

изберем общински съветник да е в помощ на председателя на общински съвет и 

затова предлагам г-жа Росица Чолакова. Колеги други предложения. Тъй като 

виждам, че няма други, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум - 16. 

 

Подлагам на гласуване предложението, което направих, за г-жа Росица 

Чолакова, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 16 . 

Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви колеги. Заповядайте, г-жо Чолакова. 

Докато г-жа Чолакова заема своето място искам да уведомя гостите в залата, че 

всички тези ДЗ с изключение на докладната, която направих предложение да влезне 

в ДР са разгледани на заседание на постоянните комисии и имат своите становища. 

Така, че да не ви учудва, че понякога колегите имат вече мнение и гласуват без да 

вземат отношение.  

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 05.02.2020 г.  относно: Приемане 

„Програма за Разпореждане и управление на общинската собственост за 2020 год. на 

Община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положителни 

становища от ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП”. Имате думата за мнения и 

предложения по ДЗ. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-

жо Василева, колеги общински съветници и гости в залата само ще добавя, че мога 

да се повторя с предишната докладна записка става въпрос за училищата в 

Михалково и Брезе, ако през тази година се постигне някакъв напредък относно 

отпадналата нужда като публична общинска собственост да се предприеме мерки по-

бързо да се преобразуват и да се включат в програмата за разпореждане с 

общинската собственост за 2020 година. Имам едни конкретни наблюдения за 
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договори, които са за наем на терени, помещение и други такива на територията на 

цялата община има много от тях, които са с изтекъл срок на наем. Някой с почти 15 

години назад. Давам конкретния пример със 7 терена, които са отгоре на пазара. 

Там е една грозна гледка и не знам, защо, ние в предишния мандат не можахме да 

се справим да ги пуснем на търг и там, който ги вземе да ги ползва и по този начин 

ще се увеличат и приходите. Прави ми впечатление, че тези терени ги няма в 

програмата за разпореждане и затова предлагам всички тези терени да се включат, 

а именно конкретно те са 6 петна в имот номер 20 465. 502. 5020. Това е на улица 

Родопи там има пет терена, които са номера 3 -4 -5 -6 -7 по кадастралната карта на 

град Девин. Всички тези договори на тези терени са с изтекъл срок от преди 15, 20 

години и в момента хората, които ги ползват тези терени плащат несимволичен наем 

от 10, 15 лв, на месец, доколкото си спомням. Затова предлагам тези терени да 

бъдат включени в програмата за разпореждане за отдаване под наем, за да може по-

бързо да се стартира процедурата по отдаване на търг, под наем и така нататък. 

Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. Други колеги. Виждам, че няма и 

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

да гласува: 

 

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

 

Колеги да подложим на гласуване предложението на г-н Чаушев само, че ще 

ви помоля да повторите предложението. 

 

Г-н Чаушев:- Предложението е следното в програмата за разпореждане с 

общинската собственост за 2020 г. в раздел 6 – Наем и управление да бъдат 

включени петна с № 3-4-5-6-7 намиращи се в имот 20465.502.5020 по 

кадастралната карта на гр. Девин.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Г-н Чаушев само да не стане препокриване на ул. 

„Родопи” са предвидени за отдаване под наем в програмата за разпореждане 

1-2-3-4-5 терена. Незнам дали сте обърнали внимание. Ако тези, който 

предлагате са извън тези да ги включим и тях.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Ако позволите да обърнал съм внимание на това нещо 

обаче тези терени, които са включени в програмата за разпореждане на 

общинската собственост са тези, които ги отдадохме. Това са тези, който се 

намират от ресторант „Старата върба” до селскостопанската аптека. Те са 

номерирани по този начин, защото ги няма в кадастралната карта. Те са по 

една схема от главния архитект на община Девин, а тези, които са по 

кадастралната карта на този имот, те са от селскостопанската аптека надолу 

до хотел „Орфей” с изключение на последния павилион, които се намира по 

една или друга случайност в друг имот.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Колеги всички чухте 

предложението на г-н Чаушев, който е съгласен моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

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

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приемане Програма за „Разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2020 год. на Община Девин”, съгласно приложението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „Въздържал се” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 20.01.2020 г. относно: Отчет за 

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

Община Девин за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положителни 

становища от ПК „БФЕФП”, ПК „УТОССГС” и ПК „ОМДСТК” като комисията по 

„БФЕФП” прави едно предложение, то е във вид на допълнение в 

Приложение № 2, т. 3.5 провеждане на фестивали и събития за 

популяризиране на община Девин като туристическа дестинация. Те 

допълват в това число да има „Девин Денс”. Колеги имате думата. 

Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги и 

гости в залата, след като свърши комисията в къщи си по разгледах тази план сметка 

и имам конкретно предложение. Това, което го дадох там ставаше въпрос за Девин 

Денс поне 5 000 лв. от 15 000 в точка 3.5 да отидат в това число и час от тези 15 

000 лв., но в размер на 5000 лв. да бъдат прехвърлени за нашите читалища. Защо 

казвам това, защото със сравнение с миналата година читалищата наистина имаха 

много повече средства, тъй като знаете, че целия културен календар в нашата 
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община го изнасят читалищата. Основно ние ги ползваме тях и виждайки в 

културния календар няма средства за тези читалища тук са страшно намалени в 

Приложение 22 и затова предлагам 5 000 лв. конкретно да бъдат разпределени да 

бъдат прехвърлени в Приложение № 22 конкретно за читалищата, които после да ги 

разпределим по някакъв начин, защото не е допустимо Родопска просвета да има 

700 лв. Субсидия, а да не говорим и другите читалища, които получават и награди и 

други признания Ние няма как просто да ги стимулираме тези читалища и затова 

предлагам 5 000 лв. от тази план-сметка в точка 3.5 да бъде прехвърлена за 

читалищата допълнително. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Тодорова. Други колеги. 

Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

колеги и гости в залата напълно подкрепям г-жа Тодорова тъй като, аз съм самодеец 

към народно читалище „Светлина” село Гьоврен и знам колко трудно се събират 

хората в днешно време колко трудно се мотивират. Даже тук е моята колежка 

Снежана, тя също участва в организацията на читалището специално в Гьоврен и 

зная как се прави организация. Хората в днешно време всяка една част за жалост 

искат да имат да го каже на по-прост език файда или да бъдат мотивирани за 

доброто, което изпълняват. Дойде ли празник някакъв какъвто и да бъде той на 

общината говоря първите хора, които се впрягат да пеят, свирят и танцуват да не 

говорим, че има и деца с хореография сред читалищата. Имам едно питане освен 

подкрепата на г-жа Тодорова да ми разясните какво означава последната точка в 

план-сметката на туризма разходи свързани с категоризация на обект. Точно в какво 

имате в предвид с това - 1 768 лв. и резонно ще взема най-вероятно пак отношение 

най вероятно. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- По отношение на последната точка ще извикам г-жа 

Шапкова да ви отговори какво има във връзка с категоризация на обектите. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Шапкова.  

 

Г-жа Шапкова:- Уважаема г-жо Василева,  Уважаеми г-н Иванов, 

Уважаеми дами и господа общински съветници, Уважаеми г-н Шанов, вие много 

добре знаете по принцип какво значи разходи свързани с категоризация на 

обектите. Там са включени разходите за превоз, разходи, които са за категории на 

символика и други такива, които имахте отношение към дейността на тази комисия 

за категоризация. По отношение на вашето предложение г-жо Тодорова не мисля, че 
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е удачно да бъдат прехвърлени чисто документално от едното приложение в другото, 

тъй като знаете всички вие, че приходите от туризма се изразходват само и 

единствено за целите за туризма и е по-редно, ако вие вземете такова решение 

общинския съвет да си останат в план-сметката за туризма, но, за да подпомагат 

читалища, които участват в популяризирането и утвърждаването на община Девин 

като туристическа дестинация. По отношение на другото приложение, където сме ги 

записали за дофинансиране, ние дофинансираме тяхната дейност от гледна точка на 

програмата само и единствено. Те мога да си останат в план-сметката и пак да си 

вземете такова решение без да ги прехвърляме от едната дейност в другата 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Шапкова. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря г-жо Председател, съвсем отговорно г-жо Шапкова 

знаете, че въпроса ми е по-конкретен изработване на категориината символика на 

обектите означава най-вероятно табелките, които се закачат така и удостоверението 

и те са 2 000 лв. Отделно има разходи свързани с категоризация на обекти 1 768 

лв., които обаче покриват пътните ще се уточня, за да могат да знаят колегите и 

гостите в залата какво има в предвид, покриват пътните на кого ми е първият 

въпрос. 

 
Г-жа Шапкова:- На комисията, която е изградена за категоризиране на 

обекти. 

 

Г-н Шанов:- Добре може ли да бъде записано тук на комисията първото ми 

предложение да бъде записано разходи свързани с категоризацията на обекти на 

самата комисия, която го категоризира. 

 

Г-жа Шапкова:- Без да се има в предвид възнаграждение на комисията.  

 

Г-н Шанов:- Естествено в комисията участват между другото уважаеми 

колеги и гости както от общинска администрация така и от неправителствения 

сектор, тъй като независимо, коя е неправителствена организация, ще участва в 

тази комисия, тя се налага да пътува. Господин Ангел Ликов страхотно знаем как се 

случва това. Аз участвам в тази комисия, упълномощен съм от управителния съвет 

на туристическо дружество „Зелена долина” да задам този въпрос. Те пътуват със 

собствени средства до обектите, които категоризират без да искат възнаграждения. 

Самото пътуване и разхода, който го правят нека поне той да бъде до някоя степен 

покрит не казват, че искат хонорари или заплати за това нещо. 
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Г-жа Шапкова:- При условие, че не е организиран транспорт от община 

Девин. Само при това условие. При условие, че е организиран такъв транспорт не 

мисля, че е резонно с цел финансова дисциплина да покриваме и разходи.  

 

Г-н Шанов:- Още нещо г-н Иванов на комисията си говорихме много дълго 
по план сметката на туризма и самото развитие на туризма държа да има някаква 

комисия за контрол, кои обекти са катализирани с колко стаи, къде е сивия сектор в 

туризма, тъй като тук се виждат едни хубави приходи, които се получават от две, 

три години назад. Увеличава се доста добре, за да продължаваме да се развива 

трябва да има контрол. Имам някои идеи как може да стане макар, че ще е много 

трудно и когато предложим, аз бях готов сега да го направя, но много малко хора ще 

ме разберат. Когато предложим от тази план сметка 15 000 лв. за комисия, която, ще 

изпълнява контрол ми се вижда малко странно. Няма как да хванем най-голямата 

легова база в девинска община и в населените места, тук е кмета на Триград, аз съм 

участвал познавам ги хората всеки гледа отнякъде да изкара 5 лв., но пък единия си 

плаща, а пък други си плаща. Баща ми лично има къща за гости, ние абсолютно си 

плащаме всички стаи. Аз съм свидетел на няколко места където плащат две а пък 

настаняват пет стаи. Резонно казвам съвсем отговорно и за атракциите, които са в 

региона. Абсолютно съм доволен и съм застанал с името затова, което съм направил 

и казвам, че дори и сам. Нека господин кмете да се обосноват маршрути в които да 

се изпълняват независимо каква туристическа услуга знаете имам на предвид това, 

което се прави с джиповете. Да си има установен ред маршрута, който изпълнява да 

бъде по надлежния ред регистриран ни както сме го направили ние и да има 

контрол. Така ще бъдат доволни и хората, които го правят наистина законно, защото 

в крайна сметка единият винаги може да подбие пазара на другия, ако ще вървим 

напред за мен това е отдавна решение, но трудно ще се случи, аз съм сигурен. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Шанов. Аз имам един въпрос към 

вас. Вие предлагате в т. 6 разходи свързани с категоризация на обектите, 

предлагате в това число разходи свързани с комисията участваща в 

категоризация на обектите. 

 

Г-н Шанов:- Да. 

 

Г-жа Василева:- Аз мисля, че няма логика, защото разходи 

свързани с категоризация на обекти ще включва и разходи свързани с 

комисията, която участва в категоризация на обекти. 

 

Г-н Шанов:- Конкретно предлагам да бъде за комисията по 

категоризация. 

17 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

 

Г-жа Василева:- Да отпаднат разходите свързани с категоризация  

 

Г-жа Шапкова:- Не. Той предлага разходи свързани с категоризация 

на обектите за комисията по категоризация. Това е неговото предложение.   

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Г-н Иванов, колеги и гости в 

залата може ли да ми бъде разяснено какво точно се има в предвид под изработване 

на стратегия за развитието на община Девин като туристическа дестинация, за която 

са предвидени 10 000 лв. при положение, че в стратегията за развитие на община 

Девин, която гласувахме на предишната сесия има раздел развитие на туризма. Тези 

10 000 лв. според мен е по-правилно и по -целесъобразност да бъдат прехвърлени в 

някой друг раздел на това приложение като например провеждане на фестивали 

събития в горната точка 3.5 за популяризиране на Община Девин като туристическа 

дестинация, тъй като от опит знам, а и всички вие знаете, че парите за такива 

фестивали никога не са достатъчни от общинския бюджет и за да бъдат реализирани 

винаги се търси спонсорство. Благодаря ви. 

 

Г-н Иванов:- Беше проведена среща с част от представителите на 

туристическия бранш на която обсъждахме възможност и нужда за бъдещо 

рекламиране на Девин като цялостна туристическа дестинация тоест съвместно 

партньорство общината и бизнеса да се разработи цялостна стратегия, по която 

община Девин да бъде рекламирана като цялостен туристически продукт, което това 

нещо ще обхване участие в рекламни телевизии и радиа. В тази насока като тези 

средства, които са предвидени може би няма и да стигнат и бизнеса пое ангажимент 

и те да се включат с допълнителни средства. След като изчистим концепцията как 

бихме могли да рекламираме и с какво бихме могли да рекламираните Девин като 

цялостен туристически продукт. 

  

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Принцип това нещо е заложено малко по-нагоре в точка 
3.1 разпространение на информация, фоторепортажи в медия и електронни сайтове 

23 000 лв. Изработване на рекламни материали за община Девин брошури, чанти 

сувенири и други 25 000 лв. Изработване и поставяне на рекламни информационни 

табели, изграждане на маркировка и така нататък. Значи общо около 50- 60 хиляди 

лева все в тази насока. 
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Г-н Иванов:- В тази точка 3.1 - 23 000 лв. сме предвидили да разплатим 

около 16 000 лв. стари задължения към медиите, г-н Даскалов и нови абонаменти 

към вестници с цел реклама. За това са 23 000 лв. Подробна разбивка мога да ви 

кажа към коя медия колко дължим настоящия момент стари задължения с тези 

средства да бъдат покрити. По голямата част от тях, ще отидат за покриване на 

стари задължения- вестник Марица. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги и 
гости, аз си оттеглям предишното си предложение за прехвърляне на тези 5 000 лв. 

в Приложение № 22 и предлагам в план-сметката следната редакция. В точка 3.5 

провеждане на фестивали и събития като в това число 5 000 лв. за Девин Денс Клуб 

и 5 000 лв. за читалищата от община Девин участващи в популяризирането на тези 

фестивали и събития. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Други колеги. Заповядайте г-н 

Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Василева, колеги и гости 

в залата, тъй като приемаме план сметката за 2020 година свързана с туризма, а 

Девин се утвърди като туристически град от национално значение и няколко хиляди 

туристи посещават града. Направи ми впечатление, че градът не отговаря на 

изискванията за туристически град във връзка с информацията на улици, сгради и 

така нататък. Ако посетите някой европейски туристически български градове ще 

видите, че на всяка улица, на всяко кръстовище има табелки наименование на 

улицата, номера на сградите. В миналия мандат съм го поставил два или три пъти 

този въпрос за изработване на табелки, номера на сгради и актуализация на 

табелките за улици, затова да преведем града в що годе нормален вид, аз ви 

предлагам суми няма да посочвам просто в точка 3.2, 3.3 изработване на табелки, 

брошури, чанти и така нататък да се отрази и изработване на информационни 

табелки за улици и номера на сградите. Благодаря ви. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря г-н Семчев именно в една от графите в точка 3.3 

изработване и поставяне на рекламно информационни табели, изграждане и 

маркировка на туристически маршрути, консултантски услуги и изработване на 

технически проекти за реализацията им сме предвидили и сме заделили средства за 

изработване на информационни табели свързани с туризма и информационни табели 

с които да обозначим началото и края на улиците. Самите номера, които ще трябва 

да бъдат предвидени в зависимост от възможностите на общината ще бъдат 
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предоставени на гражданите, които желаят да си ги закупуват на определена 

стойност от фирмата, която ще ги изработва. 

 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги и 

гости в залата подкрепям предложението на г-н Семчев. Това сме го коментирали 

много пъти, но все не е оставало време по един или по друг начин да се направи. В 

точка 3.3 от план-сметката за разходите за изработване и поставяне на рекламни 

информационни табели, изграждане на маркировки на туристически маршрути, 

консултантски услуги изработване на технически проекти за реализацията, ако в 

тези 12 500 лв. имаме на предвид да включим изработката на това, което спомена 

господин Семчев табели с наименованието на улиците, с номерата на сградите не 

смятам, че тези 12 500 ще бъдат достатъчни за тази цел. Затова предлагам от тези 

10 000 лв., които са за изработване на стратегията сега на примависта може да го 

коментираме това нещо 2 000 лв. да бъдат прехвърлени в точка 3.3 и от точка 3.2 - 

3 000 лв. да бъдат прехвърлени в точка 3.3 и там да станат 17 500 лв. примерно, за 

да може да развържем ръцете и на вас господин Иванов и на администрацията да не 

се чудете после, ако се окаже, че тези 12 500 лв. няма да стигнат и пак да правим 

актуализация и да се чудим откъде да ги взимам и така нататък, защото, ние имаме 

достатъчно туристически маршрути и тези 12 500 лв., ако популяризираме с 

рекламно информационни табели, те може би ще отидат само за туристическите 

пътеки, а за централните улици и в по в крайните квартали, ако не смогнем на 

момента да обхванем целия град поне в главните артерии, по които има голям 

пътнико поток като кажем централната улица, страничните улици и Васил Левски 

тук Катя Ванчева посока стаята нагоре, улица Васил Левски посока Балдаран и така 

нататък поне центъра да се обхване да се започне отнякъде. То е ясно, че за една 

година това няма да може да го направи поне тази година да заделим средства и 

това да се направи поне за централната градска част там, където има най-много 

пътникопоток от туристите. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Вие предложихте от точка 

3.6 да отидат 3 000 лв. в 3.3 така ли. 

 

Г-н Чаушев:- От точка 3.6 – 2 000 лв. в 3.3 и от точка 3.2 -3 000 лв. в 3.3. 

Фактически точка 3.3 изработване на постоянни планове на информационни табели 

да се завиши с 5 000 лв за сметка на точка 3.6 и точка 3.2. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Други колеги. Заповядайте г-н 

Гетов. 
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Г-н Гетов:- Аз имам само едно питане тук гледам, че в 2019 година са 

заделени по т. 4 – 50 000 лв. за проучване и реклама археологически обекти и така 

нататък. В 2020 година са отделени само 3 000 лв. за това нещо. Дали ще бъдат 

достатъчни на общината, доколкото ми е известно в Осиково има някакви такива 

проучвания, които се правят. Една жена се е заела с тези работи и има някакви 

находки. Дали тези 3 000 лв. са достатъчни, защото това нещо според мене е много 

важно и може да стане една атракция за тази община. Като гледам през 2019 година 

са похарчени 20 000 лв. за това нещо. 
 
Г-н Иванов:- Тези 20 000 лв., които са похарчени, ако трябва ще 

направим разбивката за какво са похарчени. 

 
Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Шапкова. 

 
Г-жа Шапкова:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, 

Уважаеми дами и господа общински съветници миналата година платихме 6 500 лв, 

за тези разкопки в село Осиково. Останали са още 1 000 лв., с които жената, която 

организира тези разкопки да продължи. Предвидили сме да разплатим тези 1 000 лв. 

и още 2 000 за първоначално продължаване на тези разкопки, за да се види, тъй 

като това е само по данни, които тя предоставя. Не знаем дали ще излезнат някакви 

такива доказателства за продължаване на тези разкопки и затова засега сме 

заделили само 2 000 лв. Надяваме се ако се получи някакви доказателства за такива 

находки да се продължи и в следващата година, но само и единствено, ако се 

получат такива доказателства. Затова тази година са заложени малко по-малко пари 

спрямо предходната година. 

 
Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Шапкова. 

 

Г-н Гетов:- Тези пари само за Осиково ли са 3 000 лв. или има и някъде 

другаде в общината разкопки, които могат да се правят. 

 
Г-жа Шапкова:- Само за Осиково, тъй като за там са получени такива 

доказателства, че има такива старинни находища. По отношение на другите най-

вероятно говорихме и за Беден миналата година и затова бяха заделени по-голямата 

част от тези средства, но най-вероятно няма такива доказателства и няма да се 

продължат самите проучвания в тази година и затова говорим само и единствено за 

Осиково. 
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Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Шапкова. Други колеги. Заповядайте г-н 

Семчев. 

 
Г-н Семчев:- Аз се извинявам на колегите в изказването си пропуснах, 

ако позволи г-н Иванов да му предложа, господин кмете издайте заповед да 

изчистим града от стари, ръждясали рекламни табели. Още от забрал, когато се 

влиза се вижда страшно много вече грозно ръждясали табели рекламираме града, 

туристите идват и виждат насреща нещо нелицеприятно. Табели, които са загубили 

предназначението си рекламите на обекти, които са загубени предназначението 

също да се махнат, за да може новите табели да има облик. Благодаря. 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Семчев. Други колеги. Заповядайте г-н 

Чаушев. 

 
Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, извинявам се, че се включвам за 

втори път, но г-н Семчев ме подтикна да взема отношение във връзка с това, което 

той предложи. Действително е абсолютно прав, защото входа на града относно 

рекламните съоръжения на било къщи за гости, заведения за обществено хранене за 

каквото и да е било, което се използва за рекламиране са безразборно направени и 

поставени. Не знам общинска администрация досега не съм се заел най-вероятно 

това е мой пропуск, аз си го отчита и не съм се замислил по какъв начин как се 

определя начина на поставяне и изработка на тези рекламни съоръжения. Имаме 

една наредба на общинския съвет, която регламентира поставянето на такива 

рекламни съоръжения по града и населените места в общината. Подкрепям г-н 

Семчев в това негово искане и да обърнете внимание на отдела, който се занимава с 

подготвянето и издаването на разрешителни на тези работи да се съобразява 

изключително с наредбата, за да може поне в хода на града да бъдат нещата 

уеднаквени и да има един така по приветлив вид още с влизането в град Девин така 

туристите да придобият и да видят, че нещо е започнало да се променя след 10 -15 

години време. Благодаря. 

 
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Другия колеги. Заповядайте г-н 

Шанов. 

 
Г-н Шанов:- Напълно съм съгласен с г-н Чаушев само, че има един малък 

проблем за града и за входната артерия съм съгласен. Проблемът е като отидете на 

кръстовището на Тешел, ние също имаме там една рекламата. Част от землища 

едното е Борино, другото е Девинско от другата страна е РИОС, а третата страна е 

горски фонд, четвъртата страна ДПС и става канджа манджа. Единия крак ми стои в 

Борино землище, а другия крак ми стои в Девинско землище. Да се има изпредвид, 

защото ще почне една комисия да казва тука тази табела ви пречи нямате проект ще 
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започнат да се карат и като се кара трябва да имат решение на това нещо как ще се 

случи. Иначе, то сега имаше. Трябваше да се снимат размери и така нататък само, че 

анархията е голяма и само едно питане последно да не ви отегчавам в т. 2 Ремонти и 

подмяна на парко- оборудване на туристически обекти сигурно сте го очаквали от 

някой на туристически обекти ли е или на парковете в Девин, ако е на туристически 

обекти оборудването на парковете имаме даже не е наша собственост на Дяволското 

гърло какво сте имали изпредвид ми е интересно. 
 

Г-н Иванов:- Имали сме в предвид и туристически обекти и парковете. 
 

Г-н Шанов:- Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Други колеги. Виждам, че няма и затова 

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

гласува: 
 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги, тъй като постъпиха доста предложения ще се 

опитам с ваша помощ да ги формулираме по реда на тяхната постъпление.  

- Първо е предложението на ПК „БФЕФП” в т. 3.5 за провеждане на 

фестивали и събития за популиаризиране на община Девин като туристическа 

дестинация да се допълни в това число „Девин Денс.” Колеги, които е съгласен, моля 

да гласува:  

 

9 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Не излиза 

кворума още веднъж.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Право на отрицателен вот. Понеже предложението на 

ПК „БФЕФП” горе долу се препокрива с предложението, което направи г-жа 

Тодорова преди малко. Така приетото предложение няма да има конкретика 

със суми. Апелирам към колегите и мисля, че е по удачно предложението, 

което направи г-жа Тодорова със това допълнение в т. 3.5 да се допълни в 

това число „Девин Денс Фест” - 5 000 лв. и 5 000 лв. за читалищата, които 

участват в фестивали в популяризирането на града ни. Така ще има по 

голяма конкретика за в бъдеще и яснота и от счетоводна гледна точка по 

лесно е да се оперира 5 000 лв. ще останат допълнително по усмотрение на 

администрацията. Затова предлагам прегласуване на тази точка, ако 

колегите са съгласни.  
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Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев, но нали знаете, че 

предложенията трябва да ги подложа на гласуване и още повече, че по 

време на работната среща на заседанието на комисията по „БФЕФП” 

предложението дойде от г-жа Венета Тодорова, която в момента се въздържа 

или беше против, но, аз съм длъжна след като е положително становище на 

предложението да го предложа на гласуване. Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Аз не споря, пък и вие сте длъжна да го подложите на 

гласуване, защото това е предложение, но с така приетото предложение с 9 

гласа „ЗА”, то обезсмисля другото предложение, което е направено в 

конкретиката, защото представете си и онова предложение се приеме с 9 

гласа, ние кое ще приемем.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви съвсем сте прав. Въпреки всичко съм 

длъжна да подложа предложението на комисията за гласуване. Това, което 

ви предложих моля ви се да го прегласуваме. Който е съгласен моля да 

гласува:  

 

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Не се приема. 

 

- Следващото предложение е в т. 6 разходи свързани с категоризацията 

на обектите за комисията по категоризация - разходи свързани с категоризация на 

обектите за комисията по категоризация. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува:  

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

- Следващото предложение е на г-н Даскалов в т. 3.6 изработване на 

стратегия за развитие на община Девин като туристическа дестинация където са 

планирани 10 000 лв., той предлага да отидат в т. 3.5 провеждане на фестивали и 

събития за популиаризиране на град Девин като туристическа дестинация. Така ли 

беше г-н Даскалов?  

Г-н Даскалов:- Да при положение, че изяснихме някой неща и след 

предложението на г-н Чаушев, аз оттеглям това предложение и предлагам 

това, което дебатирахме от тези 10 000 лв. да отидат в т. 3.3 и 3 000 лв. в т. 

3.2 за изработване и поставяне на рекламни табели и 12 500 лв. да станат 

17 500 лв. и всъщност те да станат 22 000 лв., т. 3.3 да станат 17 500 лв. и 

3.6 - 8 000 лв. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Даскалов оттегляте ли си вашето предложение.  
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Г-н Даскалов:- Да. 

 

Г-жа Василева:- Следващото предложение е на г-жа Венета 

Тодорова и ще ви помоля, ако може да ми допълвате. В т. 3.5 провеждане на 

фестивали и събития за популиаризиране на община Девин като 

туристическа дестинация в това число „Девин Денс” - 5 000 лв., читалища 

участвали във фестивали и събития също за популиаризиране на община 

Девин също 5 000 лв. Това ли беше предложението.  

 

Г-жа Тодорова:- Да.  

 

Г-жа Василева:- Колеги, които е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува:  

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

- Следващото предложение е на г-н Семчев. В т. 3.3 да придобие 

този вид изработване и поставяне на рекламни табели, табели за улици и 

номера на сградите. Изграждане и маркировка на туристически маршрути, 

консултантски услуги и изработване на технически проекти за реализацията 

им. Който е съгласен да подкрепи и това предложение, моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

- Следващото предложение е на г-н Чаушев в т. 3.6 изработване 

на стратегия за развитие на община Девин като туристическа дестинация да 

останат 8 000 лв. 2 000 лв. от тях да отидат в т. 3.3 изработване и 

поставяне на рекламно информационни материали както ви съобщих и от т. 

3.2 също да отидат в т. 3.3 - 3 000 лв. Така ли е г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Да. Конкретно е така и ако искате направо да 

гласуваме. Да както повтори и г-н Даскалов в т. 3.2 ще станат 22 000 лв., т. 

3.3 ще станат 17 500 лв. и т. 3.6 - 8 000 лв. 

 

Г-жа Василева:- Да. Благодаря ви г-н Чаушев. Колеги, които е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 
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Колеги това бяха предложенията.  

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

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 2019 година, съгласно приложение №1. 

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

Община Девин за 2020 година, съгласно Приложение №2.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „Въздържал се” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 
Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми дами и господа 

общински съветници по повод предложението по предходната докладна с 

която приехме програмата за разпореждане и управление на общинската 

собственост с коментара, които направих да не би да се препокрият, с 

предложенията, които направи г-н Руси Чаушев. В програмата за 

разпореждане са включени тези петна, ако ви прави впечатление точка 97-

98-99-100 са петно 1-2-3-4-5 в тази улица. Мисля, че бяха предвидени за 

отдаване под наем. Това искам да уточня и освен тях са предвидени и други 

петна, които са до агроаптеката, които са останали от старата програма.  
 
Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Аз пак повтарям. Незнам от къде взехте тази 

информация, но тези петна за които, аз говоря те в момента не са 

представени. 

 

Г-н Иванов:- Ако ви прави впечатление вижте в програмата само 

като уточнение, ние го приехме и сме съгласни това да се случи, но т. 18 

терен на ул. „Родопи”. От т. 18, 19, 20 и 21, където 21 е агроапртеката, а 

вече следващите точки, които сме ги добавили като нови в програмата за 

разпореждане с 97, 98, 99, 100 и 101, където са тези петна 1, 2, 3, 4, и 5 на 

ул. „Родопи”. Това исках да уточня.  
 
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Вече гласувахме. 

Преминаваме към следваща точка от дневния ред. 
 
Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 22.01.2020 г. относно: Календар за 

предвидените културни събития и прояви в община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положително становище по ДЗ от ПК „БФЕФП” и на ПК „ОМДСТК”. 

Имате думата, ако искате нещо да попитате или да предложите. Заповядайте 

г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги 

и гости в залата, аз пак ще се върна на това, че всички тези културни събития, 

които се организират и се провеждат на територията на община Девин в рамките на 

една година лягат изключително на плещите на читалището, които развиват дейност 

на територията на общината. Моите наблюдения в последните три-четири години, че 

се появиха нови два фестивала в Девин, които се организират главно от външни 

организатори. Първото впечатление, което ми направи в културния календар беше, 

че липсват средства за фестивала „Девин Денс Фест”, ние вече го уточнихме няма да 

го коментираме него изобщо, но ми прави впечатление за другите два фестивала, 

които се организират от външни хора. Те са хубави фестивали, които по един или по 

друг начин водят до популяризирането на Девин като туристическа дестинация, 

защото един град, ако иска да се развива в тази насока трябва летния период в 

туристическия сезон трябва да има поне всеки месец някакъв такъв голям фестивали 

или подобна проява, която да води до притока на туристи в общината, което пък 

води до повишаване на туристическия данък и приходите в община Девин. Моите 

наблюдения за един от фестивалите в случая „Чуйте Девин” е такова, че напоследък 

в началото като фестивал беше добре като идея като мислехме, че ще доведе до 

нещо ново, което трябва да се случи в града и го няма в останалия район на 

областта. Обаче си последните издания за миналата и по-миналата година все 

повече този фестивал започва да препокрива фестивала, който се организира от 

„Девин Денс Клуб”, а хора и организация, която си е на местно ниво. Фестивала е 

озаглавен „Чуйте Девин”, гайди, кавали, народни танци и други такива. Такива 

фестивали и то с много голям мащаб в област Смолян се организират на две места. 

Това е Роженския събор и надсвирването в Гела. Този фестивал така направен и 

опит да бъде направен не води според мен до някакво по-голямо повишаване на 

интереса в тази насока. Дори миналата година може би беше с най-слабото 

посещение за годината и той пак повтарям изцяло препокрива това, което се прави 

от „Девин Денс”. Липсват основно идеята за гайди, кавали и надсвирване както 

е рекламиран. Просто как да кажа малко грубо може да прозвучи, но даваме 

възможност на някои хора с тези фестивали да си докарват допълнителни доходи и 

приходи макар Девин да няма кой знае каква полза от тази работа дори понякога 

може да изиграе отрицателно въздействие на туристите, които идват. Затова като 

гледам в културния календар за фестивал „Родопска угодия” са предвиден и 2 500 

лв., а за този фестивал „Чуйте Девин” 4 000 лв. За какво при положение, че той е 

със затихващи функции като гледаме посещенията назад в годините. Затова моето 

предложение е този фестивал „Чуйте Девин” специално да се прецизира дали 
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изобщо трябва да се провежда по този формат. Хубаво е на негово място, това вече 

вие ще го решите като общинска администрация ще го решим и ние като цяло 

общинския съвет, но моята идея е да се прецизира дали изобщо трябва да се 

провежда във формата в който се провежда и да се харчат едни такива средства за 

това нещо и каква ще е ползата от цялото това нещо за тази година. Затова 

предлагам този фестивал да отпадне за тази година от културния календар да се 

водят разговори и на негово място, ако трябва допълнително да се включи някакъв 

друг фестивал например веднага ви казвам някакъв панаир на занаятчийството, 

традиционното, което се прави в Родопите. Да дадем възможност на хората по 

населените места имат много стари автентични носии, пътеки грубо казано и така 

нататък граничарски изделия, които да ги продават на такива панаири, за да си 

докарва допълнителни доходи. Това ми идва в момента на примависта и евентуално 

да се включи, ако се измисли нещо подобно на мястото на този фестивал. 

Средствата, които са заделени в момента 4 000 лв., които са предвидени за този 

фестивал „Чуйте Девин” от тях 1 000 лв. да отидат за увеличение на средствата за 

фестивала Родопска угодия, защото той е нещо ново виждаме, че се увеличава 

интереса към него предлагат се изключително атрактивни неща от гледна точка 

на кулинарията. Там да се увеличат с 1 000 лв. и от 2 500 да станат 3 500 лв., 1 000 

лв. да бъдат добавени за празника в Настан. Знаете в Настан на 24 май предизвиква 

доста емоции в населеното място и се посещава от много хора и 500 лв. да отидат за 

читалището в село Брезе по-конкретно за участието им в фестивалите на 

Куртовската капия в Куртово Конаре и на един фестивал в Брезница, защото гледам, 

че в субсидията в Приложение № 22 на бюджета за читалището в Брезе има 

заделени 150 лв. С тези пари те не могат да си платят само разходите да отида до 

Куртово Конаре, за да участват в този фестивали и така нататък. Тка, че това са 

моите предложения. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-н Иванов. 

  

Г-н Иванов:-Уважаема г-жо Председател, Уважаеми дами и господа 

общински съветници идеята е да има приемственост така поне винаги съм налагал и 

съм афиширал, че адмирирам приемствеността и по този повод включихме в 

културния календар два фестивала, които можем да речем, че са млади фестивали, 

които са възникнали от преди три-четири години. Мисля, че към настоящия момент 

не е редно да вземем решение този фестивал да не се провежда, а да дадем шанс на 

организаторите на фестивала и да им поставим условия как да бъде проведен 

фестивал и ако действително и тази година няма интерес към него от по-рано те да 

са наясно, че за следващата година фестивала няма да бъде провеждан в Девин. Тъй 

като с фирмата, която провежда фестивала вече правихме среща с общинската 

администрация и им беше споделено, че този фестивал ще бъде включен в 

културния календар като не съм допускал, че ще се стигне до подобни коментари и 
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предлагам действително, ако и тази година няма интерес към този фестивал и той не 

се проведе по начина по който е била идеята да бъде провеждан в началото на 

годината за следващата година от по-рано да им бъде споделено на организаторите, 

че няма да бъде включен в културния календар, тъй като те вече може би правят 

подготовка, рекламират си фестивала и няма ли да е късно сега да им откажем да го 

направят това нещо. Това е което мога да кажа, аз. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Има резон в това нещо, което казахте г-н Иванов, защото е 

вярно, че подготовката върви за този фестивал. Хубаво е това, което казахте да 

бъде направено в разговор с това как трябва да бъде провеждан този фестивал и да 

не се препокрива с това нещо, което се прави на местна почва от местните клубове. 

Затова ще си оттегля предложението за отпадане, но ще си прецизирам 

предложението за преразпределението на средствата, защото според мен 4 000 лв. 

са много. Фестивала „Родопска угодия” и „Чуйте Девин” примерно се организира от 

едно и също лице. Мисля, че има по-голяма полза от този фестивал и там трябва да 

бъдат насочени усилията да се популяризира, защото това е нещо ново, което се 

предлага на територията на област Смолян. Предлагам от тези 4 000 лв. за този 

фестивал да останат 2 500 лв. като 1 000 лв. да отидат за фестивала „Родопска 

угодия”, 800 лв. за Настан и 200 лв. за допълване за читалището в Брезе. 

 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги и 

гости в залата ще внеса малко разяснение, защото по време на нашия мандат беше 

сложен началото на тези два нови фестивала „Родопска угодия” и „Чуйте Девин”. 

Всъщност идеята точно тогава беше чрез тях да популяризираме Девин и това да 

даде възможност за още по-голямо и добро развитие на туризма в региона,, защото 

без това нещо, без нея да изпълним и да изпъстрям календара с културни 

мероприятия, спортни мероприятия свързани с други видове изкуства представяне 

на местни занаяти, с местните традиции и така нататък трудно това нещо ще се 

случи. Затова, тъй като известно е и въпреки, че сме планински курорт на 

минералните води най-силният сезон за Девин е летния сезон, тогава и без фестивал 

и градът е пълен и затова преценихме, че за да имаме постоянна заетост на леговата 

база или поне да се опитаме да създадем максимално по-голяма заетост на леговата 

база такава е и тенденцията на Министерството на туризма да се развива туризма 

целогодишно и в четирите сезона съобразено с това ние избрахме и датите на тези 

фестивали. Както виждате единия фестивала е на ранна пролет, когато още не са 

дошли туристите, а другия е „Чуйте Девин” е октомври месец, когато вече са си 

отишли туристите. В периодите на провеждане на тези фестивали да не са толкова 
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посещаеми както празника награда или пък „Девин Денс Фест”, когато действително 

града си е пълен, но пък пълни хотелите и двата фестивала пълнят хотелите, което е 

добре дошло за общината, тъй като тези хотели би трябвало при един добър контрол 

да внасят съответно туристически данни и се увеличават приходите по този начин за 

града. По отношения на организацията наистина, че и двата фестивала с фирмата, 

която ги организира нашите договорки бяха, че почти ние не сме се ангажирали с 

организацията финансово. Те си правиха договори със самите хотели и на база 

някакви отстъпки от хотелите те си заплащаха на участниците. Така, че не дотам е 

натоварвана финансово общината за провеждането на тези фестивали. Това може да 

се има в предвид при водене на разговори с тях въпреки, че се е налагало да се 

спонсорира, за да се провеждат, но, аз мисля, че имат място. „Чуйте Девин” 

например освен, че фестивал за популиаризиране на традиционните Родопски 

музикални инструменти като гайди и кавали беше замислен като представяне на 

занаятите и така беше първата и втората година, ако си спомните на паркинга пред 

съда имаше изложени много такива и всеки можеше да мине и да разгледа какво се 

е правило тука местните традиции бяха популиаризирани тогава. Това нищо не 

пречи това да се случва и да продължава да се случва и занапред. Идеята беше 

също така да бъдат представени и чужди изпълнители на инструментите както на 

родопската така и на шотландската гайда нямаше време това да се случва, но може 

ако се продължи фестивала да стане. Така, че имат място тези фестивали даже, ако 

има повече ще е още по-добре за града и за всички нас. По отношение на средствата 

вече както прецените администрацията, но казах, че мога да се водят разговори за 

намаляване на средствата от общинския бюджет като се има в предвид, че те си 

правя договорки с хотелите за поемане на част от изпълнителите чрез отстъпки от 

нощувката в хотелите. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. Колеги искам да ви помоля 

от неудобство не ви прекъсвам, но въпреки това има правила в правилника искам да 

се изпълнява знаете по колко минути имате право да вземете отношение и имайте на 

предвид, че всичко е дебатиеано в комисиите и би следвало там да ги споделите 

всички тези работи. Нека да не губим и на останалите колеги времето имаме 

достатъчно работа да вършим. Там е мястото където можем да дебатираме, разбира 

се ако е възникнало нещо допълнително, което мислите, но нека да се придържаме 

към правилника. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева във връзка с това, което казахте в 

момента. Права сте, че правилникът е направен за това да се спазва, но когато 

говорим за спазване на правилника трябва всички да го спазваме по един или по 

друг начин, аз в момента няма да взимам отношение по процедурата за 

правилника друг е въпроса, че това е дебатирано в комисии да, но това не значи, че 

на сесия на Общински съвет някои нямат право да си предлагат нови предложения, 
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които са възникнали последствие след комисиите. Друг е въпросът, че когато се 

обсъжда бюджет на Община Девин не се прави такава голяма сесия с допълнителни 

точки, а се обсъжда това, което касае бюджета на общината, защото това е най-

важния документ за съществуването и за развитието на общината в дадената 

финансова година. Да не се отплесвам нататък, но няма да го коментирам повече. 

Моето предложение е следното когато се обсъждат и се предлагат на общински 

съвет такива важни за общината решения както правихме в предишния мандат, ако 

бяхме свикали една обща голяма комисия, за да дебатираме само бюджета тези 

всички неща щяха да бъдат изчистени и всички колеги щяха да знаят за какво става 

на въпроси и тук досега да го бяхме приключили, защото, аз не знам какво се 

дебатирало в бюджетната комисия, не знам какво се е коментирало в комисията по 

образование или здравеопазване. Така, че всеки има право в заседание на 

общински съвет да си предлага съответните решения, които смята за целесъобразни. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев не мисля, че е било по-

различно във всички комисии е разгледано. Искам да кажа за информация на 

гражданите в залата, че всичките докладни до настоящия момент са свързани с 

бюджета и задължително трябва да ги гледаме днес. Благодаря ви. Заповядайте г-н 

Шанов. 

Г-жа Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, колеги, аз 

ще се възползвам от моя шанс да си изкажа мнението. Виждате ли колко много 

инициативи има във всяко едно читалище не само Родопска угодия, Международният 

ден на музиката и поезията концертна програма среща с млад писател от град Девин 

и местен музикант и група. Това е страхотно на среща тиренце бял екран. Сложете 

му 20 лв. тук по една вода да си вземат и не само той. Ето и Селча провеждане на 

конкурс на детска рисунка на тема, аз и животните, ако г-н Иванов бъде поканен там 

на това събитие трябва да си носи от него примерно по една вода. Просто го 

коментирам не обвинявам никой сигурно и в годините назад е било така. Страшно 

много инициативи от всичките читалища, затова се застъпихме повече хора. 

Благодаря на колегите, че подкрепиха да бъдат увеличени субсидиите за участието 

на общината към читалищата и сега вече следващата докладна може да видим, защо 

искаме да го направим така. Ето тук пред нас има една направена таблица със 

инициативи от среща в кое читалище какво точно ще правят и колко пари ще 

получават не ще получават. Ще съберат фолклорната група ще пеят цял ден, ще се 

отчете тази дейности и няма по една вода пък в същото време им даваме по 300 лв. 

или по 100 лева. Аз знам, че трябват и подпорни и пътища и реклами и пеене 

свирене и всичко трябва. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов. Заповядайте г-н Иванов. 
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Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми дами и господа 

общински съветници и тази година както и миналата година част от културния 

календар ще бъде подпомогнат от „Девин АД”. Към настоящия момент надявам се да 

приемем бюджета на тази сесия и общинската администрация ще подготви план - 

програма, която да я представим пред „Девин АД” начина по който ще изразходваме 

средствата, които евентуално те ще ни дарят тази година. Така, че част от 

мероприятието по културния календар, ще бъдат подпомогнати от тези средства и 

ще има и допълнителни средства. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви господин Иванов. Други колеги. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура по прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Извинявайте, че ви прекъсвам, но исам само да прецизирам 

моето предложение с това, което направих, защото във връзка с дебатите, които 

станаха по тази точка, аз имам същото предложение, но в друга разбивка на 

финансите. Оттеглих си предложението за отпадане на фестивала „Чуйте Девин” и 

остава предложението за него да останат за 2 000 лв. Разликата от 2 000 лв. да 

отидат за 24 май - 1 000 лв.  

 

Г-жа Василева:- Извинявам се г-н Чаушев, че ще ви прекъсна, но 

ние вече гласувахме имаше процедура по прекратяване на разискванията. 

 

Г-н Чаушев:- Аз прецизирам само моето предложение. Ако 

позволите ще ги прецизирам няма да ги коментираме.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- 1 000 лв. да отидат за 24 май Деня на българската 

просвета, култура и славянската писменост, което се организира от община 

Девин и народните читалища в общината и детските градини там сумата да 

стане 2 000 лв. За Брезе както споменах за септември месец да бъдат 

увеличени с 300 лв. и на 01.06.2020 г. за Деня на детето където е 

предвидено детско шоу с деца изключително със състезания, игри и други 

такива работи за деца там да бъде разликата до 2 000 лв.  
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Г-жа Василева:- г-н Чаушев искам да ви информирам, че 

01.06.2020 г. разходите за тържеството ще бъдат поети от Център за 

обществена подкрепа. Ако мислите това предложение да остане.  

 

Г-н Чаушев:- Щом е така тези 700 лв., колегите, ако предложат 

някъде другаде да отидат или да останат 2 700 лв. за „Чуйте Девин” и 1 300 

лв. да бъдат разпределени 1 000 лв. за 24 май и 300 лв. за читалището в 

Брезе. 

 

Г-жа Василева:- Тъй като не успях да запиша моля ви отново да 

прочетете вашето предложение конкретно как да бъде.  

 

Г-н Чаушев:- Конкретно. За „Чуйте Девин” - 2 700 лв., за 24 май 

Ден на българската просвета, култура и славянска писменост - 2 000 лв.  

 

Г-н Корчев:- Г-н Чаушев стават 3 000 по вашето предложение. 

 

Г-н Чаушев:- Конкретно по последното предложение.  

 

Г-н Корчев:- Така ли.  

 

Г-н Чаушев:- Предвидени са 4 000 лв. за „Чуйте Девин”. Остават 

2 700 лв. за празника за 24 май - 1 000 лв. и от 1 000 да станат 2 000 лв. 24 

май говоря за гр. Девин не за квартал Настан и 300 лв. за Брезе.  

 

Г-жа Василева:- Колеги чухте предложението на г-н Чаушев, които 

е съгласен моля да гласува: 

 

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Не се приема. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ 

 

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

2020 г., съгласно приложението. 
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 2. Определя средствата от общинския бюджет за финансиране на проявите от 

календара за културните събития и прояви в размер на 40 000лв. /четиридесет 

хиляди лева/. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 05.02.2020 г. относно: Приемане 

на Общински спортен календар на община Девин за 2020 г. 
Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

становище от постоянните комисии по „БФЕФП” и „ОМДСТК”, като комисията 

по „ОМДСТК” прави предложение да се допълни в м. Ноември на 6, 7 и 8 

провеждане на спортно състезание „Държавно индивидуално първенство за 

мъже и жени” в хотел „Орфей” - Девин, организатори Шахматен клуб – 

Девин, със съдействието на Българска Федерация по Шахмат 1928. Имате 

думата за питания и допълнения по нея. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, само един 

въпрос имам, защото ми прави впечатление при първоначалния вариант без това 

допълнение, което направихте г-жо Василева от името на комисията, че само до 

Август месец. Ами след Август месец нататък, нещо се губи. Прави ми впечатление 

на първо четене след Август месец какво правим.  

 

Г-н Иванов:- Ами през Август месец децата са във ваканция и Септември 

месец няма предвидени спортни мероприятия в началото на учебната година. Ако 

искате да го допълним може да го дебатираме. 

 

Г-н Чаушев:- След началото на Септември месец започва пак 

провеждането на ученически игри и други подобни по линията на образуванието.  

 

Г-жа Василева:- Г-н Чаушев, ако мога и аз да ви отговоря. Всичките 

клубове заявяват средства от бюджета на общината и ми прави впечатление, че тези 

средства не се отчитат пред общинския съвет. Както всички институции свързани с 

общината трябва да приеме практика, че след като общинския съвет разрешава на 

всички тези спортни клубове средства, следва януари месец да представят отчет 

къде са били използвани и в същото време и да предложат програма за годината за 

дейността си. На базата на вашият план програма тогава би се изработила една 

програма, в случая спортния календар за цялата община и в същото време този 

спортен календар е отворен и може да се допълва. Благодаря ви.  

 

Г-н Чаушев:- Значи първо трябва да се видят как се изразходват и по 

какъв начин се предоставят тези средства на спортните клубове. Когато говорим за 

спортен календар спортните клубове средствата, които се дават за подпомагане на 

спортните клубове те се използват изключително за подпомагане на тяхната дейност 

за участието им в републикански първенства по съответните видове спорт. 

Практиката назад показва, а вие може и да го проверите в счетоводството, че 

доколкото съм, аз запознат всеки един клуб си е давал някакъв отчет за средствата, 
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които им са били предоставени по банкови сметки и така нататък. Така ли е г-жо 

Шапкова или нещо бъркам. 

 

Г-н Чаушев:- Има представен отчет за волейболния клуб за 

миналата година.  

 

Г-жа Шапкова:- Нямаме предложения за инициативите за спортен 

календар за 2020 година.  

 

Г-н Чаушев:- Да, за спортния календар в момента не говорим. Аз 

казах за спортния календар на клубовете особено тези, които участват в 

републикански и национални първенства по съответния вид спорт, те си 

дават отчет за какво са били изразходвани средствата. На тези, които се 

превеждат пряко по сметката, а на тези, които не се превеждат пряко по 

сметката, а се изплащат директно от общината отчет винаги може да се 

вземе от счетоводството и да се види реално за какво са изразходвани. 

Така, че всеки един клуб в края на годината така както волейболния клуб 

предполагам, така както предполагам и футболния клуб, така предполагам и 

другите, които ще се появят на хоризонта, ще дават и дават отчети, за 

средствата, в които са изразходвани. Този спортен календар е календар 

извън тези мероприятия, които участват клубовете в определените видове 

спорт. Няма как в този календар ние да запишем септември месец или 

участие в 1, 2, 3, 4 и 5 кръг на шампионата по волейбол за девойките. Това 

си върви по линия на федерацията по волейбол. Футбола си върви по линия 

на Българският футболен съюз. Шахмата си върви по линията на 

федерацията по шахмат. Хубаво е както виждате ние в тук сме залегнали 

организиране на турнири, които са извън календарите на съответните 

спортни федерации така, че, аз не виждам някакъв проблем.  

 

Г-жа Василева:- Г-н Чаушев, аз бях неправилно разбрана. Разбира 

се че след като има харчене на средства няма как да няма финансово 

оправдателен документ. Говоря, че би следвало да се направи някакъв отчет 

за дейността на тези клубове през месец януари за предходната година и в 

същото време да се плануват дейност и за новата година, които да се 

включат в този календар. Мисля, че не е проблем това.  

 

Г-н Чаушев:- Не. Аз не казвам, че е проблем. Такива дейността имат 

планирания и планувания. Ето футболният клуб и общината правят 

съвместно празника на 6 май на стадиона всяка година се провежда както и 

волейболните клубове също провеждат. Така, че няма проблем, но това 

трябва да става, аз исках само да допълня, че когато се правят такива 
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календари така както се събирате с читалищата и обсъждате културния 

календар така би следвало и е редно да съберете спортните клубове и те да 

дадат предложения. Тази година това не можа да се случи и затова сега 

отваряме тази тема и дебатираме точно това нещо, защото, ако беше 

направено тук щяхме да го гласуваме.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Досега не се е случвало, но 

предложението мисля, че е уместно и ще го имаме на предвид. Заповядайте г-н 

Семчев.  

 

Г-н Семчев:- Уважаема г-жо Василева, г-н Кмете имам една молба 

пояснение по спортния календар в докладната сте предложили, незнам, кой е 

изготвил самия календар - спортни прояви, място на провеждане, организатори, 

финансиране и сума. Под сумата стой община Девин, община Девин…би трябвало да 

има суми вместо община Девин, защото в крайна сметка разглеждаме. Благодаря ви. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря ви. Първо спортния календара е отворен ще си 

вземем поука от забележката на г-н Чаушев. За следващата година ще поканим 

всички спортни клубове, за да обсъдим спортния календар, за да не стане така, че 

да има спортни изяви само до август месец и се надявам на съвместно 

сътрудничество заедно да организираме спортни игри и есента. По отношение на 

сумите, които са предвидени мисля, че не са предвидени суми за организиране на 

спортните мероприятия. Действително част от средствата с които ще бъдат поети за 

организация за тези спортни мероприятия, ще дойдат от спонсорство и от дарения, 

които ще постъпят по сметката на общината. С оглед на това, че не са определени в 

какви мащаби, колко участници и не е предвиден бюджет конкретен като предметни 

награди и изхранване на децата, които ще участват в тези спортни мероприятия. 

Общината до момента доколкото ми беше разяснено се е справяла в рамките на 

предвидения бюджет и на спонсорството и е провеждала тези мероприятия и е 

нямало затруднения в организацията им. Това е от мен, ако иска г-жа Шапкова може 

да вземе отношение по финансирането. 

 

Г-жа Шапкова:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, 

мога да допълня, г-жа Василева какво имаше в предвид или по конкретно 

въпроса към г-н Чаушев не е отчет на финансовите средства, които ние 

предоставяме на спортните клубове, а отчет за самата дейност, колко 

членуват, къде участват, какви изяви са реализирани, какво са постигнали, 

какво не са постигнали, какво се очаква за следващия период, за да може 

все пак и ние да имаме някаква представа не по отношение на финансовите 

средства. Тъй като ние знаем трябва да се участва в състезания там ще 

участват 10 човека по 6 лева и така нататък. По отношение на това, защо 
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няма в спортния календар по конкретно записани цифри, защото виждате, 

кой са организаторите община Девин, училищата, местните комисии и са от 

различни източници на финансиране. Така, че няма конкретно как да се 

запишат, а там където има футболния турнир се надяваме да бъдат за 

сметка на част от средствата, които се предоставят на спортните дружества. 

Затова конкретно не са записани цифри в този спортен календар. Той е 

отворен така, че вие във всеки един момент може да го допълвате и 

изменяте. Бюджета също е отворен и той може да се актуализира във всеки 

един момент в зависимост от нуждата или мероприятие, което поради 

някакви причини не се реализира. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Шапкова. Заповядайте г-н Семчев.  

 

Г-н Семчев:- Благодаря г-жо Василева. Г-жо Шапкова, аз мисля, че 

в спортния календар е посочено спонсорство на определени спортни прояви, 

но всяка проява трябва да бъде обезпечена финансово независимо каква е 

сумата. Във графата финансиране е записано община Девин, където на мен 

не ми говори какво значи финансиране на община Девин. Предстой 

разглеждане на бюджета в следваща точка, ние трябва да знаем срещу 

всяка проява една сума. Може да е 5 лв., 500 лв. това имах в предвид да ми 

поясните, защо стой в графата финансиране община Девин, ако е 

спонсорство нямам въпроси, но община Девин ще спонсорира, така ли да го 

разбирам? 

 

Г-жа Шапкова:- Уважаеми г-н Семчев, в отговор на вашия въпрос 

мисля, че г-н Иванов още в самото начало ви каза, че срещу спонстворство 

очакваме „Девин АД” да предоставя една сума, която ще бъде тяхното 

намерение да се подкрепя спорта, да се подкрепят детските градини, да се 

подкрепя празника и културните мероприятия, които водят с цел реклама и 

тъй като по голямата част от спортните мероприятия се спонсорират от 

„Девин АД” ще бъдат записани към тях конкретни суми определени на база 

участниците тъй като ние не можем да кажем. Различни са спортните 

мероприятия примерно плуване. Има различни категории. В някой категории 

има участващи повече в други категории има по малко. Така, че от сега ние 

не можем да кажем каква ще бъде конкретно записаната сума. В 

организатори сме записали община Девин, училищата и местната комисия. 

По инициатива на местната комисия в тяхната програма средствата идват от 

МКБППМН, затова конкретно е записано финансиране от община Девин в 

зависимост пак колко деца ще бъдат включени. От сега не можем да 

запишем конкретна цифра или пък ако е запишем и тя трябва да бъде 

надвишена тази сума трябва отново да ви бъде представена за 
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актуализация. Затова сме си отворили вратичка в зависимост от броя на 

участниците.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Шапкова. Други колеги. Заповядайте 

г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги и 

гости в залата прави впечатление, че в спортния календар 90% от мероприятията са 

първенства, състезания, турнири и така нататък Това означава мероприятие със 

състезателен характер и никъде не виждаме заложен развитието на масовия спорт, 

което за мен е основополагащо особено за подрастващото поколение и затова имам 

едно предложение към спортния календар да бъде включено възможност за развитие 

например на плувните спортове в Девин, тъй като Девин е един от градовете, който 

се слави с може би най-много басейни. Общинското ръководство преди малко ни 

съобщи, че е провел среща със собствениците на хотелите, аз предлагам в една 

бъдеща среща с тях да намерят възможност по някакъв начин техните бази да бъдат 

предоставени или безвъзмездно или на преференциални цени, които да бъдат 

заплащани както казахме и преди малко от средствата, които „Девин 

АД” евентуално, ще дари на общината. Нещо подобно се случва в община Смолян от 

няколко години. Всички знаете, че част от територията на курортния комплекс 

Пампорово по-голямата част от пистите попадат на територията на община Смолян. 

Там ръководството на общината е влезнал в контакт с „Пампорово АД” и се 

организират курсове за ски за определени възрастови групи деца от детски градини 

от училища безплатно като картите и оборудването за тези деца са безплатни и аз 

предлагам нещо такова да бъде направено в Девин например с плуването. Благодаря 

ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов моето питане към вас, вие 

давате препоръка или в конкретика искате нещо да предложите в календара.  

 

Г-н Даскалов:- Правя го като предложение за развитие на плувния спорт 

целогодишно по този начин, който ви обясних. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Даскалов ние без да сме водили преговори къде 

може да стане не можем да предприемем никакви предложения за решения. 

Календара е отворен и допълнително, ако може това да го добавим. В момента по 

начина по който го предлагате няма как да залегне в календара. 

 

Г-н Даскалов:- Може да залегне също със спонсорство както и казах с 

графа спонсорство. 
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Г-н Иванов:- Значи г-н Даскалов ще си позволя да взема думата, тъй като 

тук вече са фиксирани по месеци конкретните събития за провеждане на определени 

турнири и състезания. Аз по-скоро това го възприемам като препоръка и намерения 

съвместно при водене на разговори със собствениците на хотели, които разполагат с 

плувни басейни за възможност периодично един път или два пъти седмично да 

предоставят базата си на преференциални цени за провеждане на такива курсове. 

Това е въпрос, който поемам като ангажимент да проведа разговори със 

собствениците на хотелите, но няма как да залегне в спортния календар това ваше 

предложение според мен. Моето лично мнение е такова и евентуално на следваща 

или на последяваща сесия да ви кажа какъв е резултата от проведените разговори и 

евентуално да се намери формула по която да се организират такива периодични 

посещения на преференциални цени. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги и 

гости искам пак като предложение понеже се разбра, че спортния календар е 

отворен към колегите знаете, че в нашия регион има много риболовци. Имаше преди 

мисля две години едно спортно състезание по риболов, който го правехме долу на 

острова, ако си спомните беше страшно много интересно, защото бяха доведени 

децата, които хвърляха и улавяха риба и беше много интересно. Затова ви 

предлагам да не се включва сега в спортния календар нека да го помислим за в 

бъдеще къде можем да го включим. Една такава инициатива е много забавна и много 

полезна за подрастващото поколение. Благодаря ви. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря г-жо Тодорова. Миналата година доколкото съм 

наясно и доколкото си спомням община Девин се опита да организира провеждане 

на състезания по риболов, но се провали състезанието. Така, аз съм отворен в 

качеството си на Председател на Сдружението на Ловците и риболовците съвместно 

с община Девин заедно, тъй като сдружението има опит за провеждане на такива 

състезания да включим в спортния календар едно състезание от Сдружението на 

ловците и риболовците от четири години всяка година провежда подобно състезание 

като интереса при децата се засилва. Всяка следваща година има повече участници 

в състезанието като самото сдружение на ловците и риболовците от средствата с 

които разполага, то поема цялата цялостно организацията и това няма да е в тежест 

на бюджета на общината за в бъдеще можем съвместно като организатори да 

провеждаме такива подобни състезания. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Други колеги. Заповядайте г-н 

Люнчев. 
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Г-н Люнчев:- Уважаеми колеги, аз имам само един въпрос свързан с 

помощта, която прави „Девин АД” на общината. За миналата година каква част от 

отпуснатите пари са усвоени и използвани като помощ за общината. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н –Люнчев. Въпроса към кой е? 

 

Г-н Люнчев:- Предполагам, че г-жа Шапкова най-точно може да отговори. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, дами и 

господа общински съветници миналата година „Девин АД” предостави на община 

Девин 40 000 лв. от които 25 000 са за подпомагане празника на община Девин, 

който се реализира през месеца август 5 000 са за подпомагане на детските градини 

за изграждане на спортни съоръжения, тъй като 5 000 са за подпомагане на спорта в 

частта за футболния клуб и 5 000 за подпомагане на дейността на центъра за работа 

с деца. От тези 40 000 лв. съгласно договора, който беше подписан с кмета на 

общината беше на два транша. Най-напред получихме 25 000 лв. след, което 

получихме почти в края на месец декември остатъка от 15 000. До момента са 

изразходвани всичките 35 000 лв. и 5 000 лв. за детските градини, тъй като нямахме 

възможност за организиране доставката на тези спортни съоръжения вече е факт 

през месец януари и останалите 5 000 лв. са разплатени към фирмата, която ще 

доставя спортните съоръжения. Съгласно договора след като ние всички средства 

усвоим ще направим отчет пред „Девин АД” за разходването с копие на разхода от 

оправдателните документи. Тъй като вече сте ми дали думата искам само да 

отговоря на г-н Даскалов във връзка с неговото предложение, тъй като всички 

знаете, че община Девин ще изгражда градски басейн не може ли всичко това, което 

е като предложение на г-н Даскалов, за да не се свързваме с хотелиерите вие ще сте 

органът, който отново, ще се разпорежда с този басейн да се отпускат такива 

преференциални цени за ползване на този градски басейн, който ще има социалния 

ефект. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Шапкова. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението направено от ПК 

„ОМДСТК”, която предлага да се допълни в м. Ноември на 6, 7 и 8 провеждане 

на спортно състезание „Държавно индивидуално първенство за мъже и жени” 
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в хотел „Орфей” - Девин, организатори Шахматен клуб - Девин със 

съдействието на Българска Федерация по Шахмат 1928. Колеги, който е 

съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Имам право на отрицателен вот не съм против провеждането 

на всякакъв вид състезание и какъвто и да е било вид спорт. Одеве, ако ме слушате 

внимателно тука става въпрос за спортни мероприятия, които се организират на 

територията на община Девин извън индивидуалните държавни, републикански и 

други видове първенства по отделните федерации по различните видове спортове. 

Приветствам това начинание и ще бъде много хубаво за община Девин и за развитие 

на спорта като цяло. Провеждането на едно такова държавно първенство в град 

Девин в рамките на два-три дни както казвате вие, но не мисля, че това нещо, което 

си е по съвсем друг календар може да намери място в спортния календар на община 

Девин. По същата тази логика дайте ще включим всички първенства и срещи 

футболни в които участва футболния клуб с два отбора, ще включим и всички в 

които участва и волейболния клуб и този календар ще го наситим масово с спортни 

мероприятия Това е извън презюнкцията, която има този спортен календар. Не съм 

против това нещо да се случва в община Девин, но не мисля, че беше мястото тук да 

се намери. Има предвидени игри по шахмат организирани във връзка със спорта. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаема г-жо Василева, тъй като предстои най-важната 

точка от дневния ред приемане на бюджета. Някой от колегите за пръв път ще 

приемат бюджет, ще гласуват по-точно и трябва да имат бистър ум, ясно съзнание и 

затова предлагам процедурно предложение 10 минути почивка. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Семчев нека първо да приключим със спортния 

календар. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

На основание чл.20 и чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.17, ал.1, т.10 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Приема Общински спортен календар на Община Девин за 2020 год., 

съгласно приложението. 

 

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

гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Има процедурно предложение от г-н Семчев за почивка 10 мин. 

 

Г-н Чаушев:- Може ли 15 мин. 

 

Г-жа Василева:- 15 мин. почивка. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 23.01.2020 г. относно: Приемане 

на бюджета на община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии като има предложение на ПК „БФЕФП” и ПК 

„ЗСПЕ” в Приложение № 22 справка за разпределенията за субсидията  за 

2020 г. по организация с нестопанска цел в т. 5 Клуб на слепите гр. Девин  

в това число 500 лв. преходен остатък от 2019 г. от 1 000 лв. да бъде 800 

лв., като 200 лв. се прехвърлят в т. 6 Сдружение срещу диабета „Ръка за 

ръка” - клон Девин от 500 да стане 700 лв. Мотивите и на двете комисии са 

че масата членска в клуба на диабетика е много по голяма от останалите. 

Имате думата за мнения и предложения по ДЗ. В комисиите е присъствала г-

жа Шапкова както и г-н Иванов и всичко е дебатирано относно докладната. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости в залата както споменах и на предишните точки това е документа, който е 

изключително важен за развитието на общината през съответната финансова година 

в случая 2020-та година, затова апелирам колегите, ако имат някакви питания, 

въпроси, мнения, предложения и така нататък всеки един от тях да вземе отношение 

да каже и да пита, за да може на всички нас да ни стане ясно за какво става на 

въпрос. Аз тук си бях набелязал няколко питания, но в почивката и преди сесията с 

г-жа Шапкова ги уточнихме някои от тях. Някои неща се коментираха и в комисията. 
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Прави ми впечатление за увеличението на таксата за детските градини при 

събираемост 59 000 лв. за миналата година сега ги увеличаваме на 70 000 лв. Това 

значи ли че децата са се увеличили по един или по друг начин, защото особено 

проблема и дебата с посещаемостта на детските градини сме го коментирали, г-жо 

Василева помните, вие и в предишния мандат и винаги са се получавали така не 

казвам скандали и нещо от тоя род са прехвърчали искри относно контрола и 

проверките, затова колко деца посещават тези детски градини. И затова 

препоръката ми е тази година да бъде във връзка с предложението за приходите на 

тези детски градини увеличението е близо 11 000 лв. да се осъществява един такъв 

контрол дали реално. Вярно, че тези приходи се предвиждат на база някакъв брой 

деца,но всички по презюнкция знаем, че с цел запазване на някои неща по детските 

градини по някой път и самите директори се увличат и надуват бройката деца, които 

посещават детските градини и на база на тази бройка ние получаваме самите 

приходи. Всички знаем, че приходната част на бюджета играе и касае и дава голямо 

отражение в разходната част на бюджета. Значи тук говоря само за местните 

приходи изключвам приходите от държавните дейности, които са по линия на 

държавния бюджет. Колкото повече завишаваме местните приходи толкова повече 

ние имаме опасност да се вземе един кух бюджет в който няма да може да ги 

изпълним и тогава се отразява и на разходите, защото, ние ако предвидим примерно 

2 998 000 лв. тази година са предвидени за данъци неданъчни приходи това е близо 

увеличение с 1 630 000 лева спрямо миналата година. Отчета за миналата година за 

2019 година към декември месец е 2  365 396 лв. и имаме увеличение близо с 630 

000 лв. Навярно в тези 630 000 лв. увеличение са предвидени събиране на много 

стари задължения, което е много нормално и трябва да се случи, за да не остават 

хората с убеждение, че за едни държим да си плащат, а други не ги търсим да си 

плащат и така нататък. Това е горе-долу, аз така си го разбирам, че това увеличение 

включвам точно това нещо, ако бъркам нещо мога да бъда поправен. Прави ми 

впечатление завишение на приходите и доходите от собственост. За отчета за 

миналата година събираемостта в този параграф е близо 46 000 лв., а тази година 

сме предвидили предложение е за 240 000 лв., но тук най-вероятно се очакват 

приходи от така както е записано от продажбата на дървен материал, защото в 

момента това се задвижи като процедура и надявам се да не са 240 000, а да са и 

много повече, защото има възможност за реализация на такива приходи по тази 

тема. В размера за общинските такси изпълнението за миналата година е 865 105 

лв. сега предвиждаме в размер на 1 395 038 лв. Искам тук да попитам това е най-

големия дял в това отношение има таксата битови отпадъци като изпълнението за 

миналата година и е 682 302 лв. тази година с план-сметката е 1 177 958 лв., но се 

забелязва и малко увеличение в тези такси. Искам да попитам предвижда ли се 

някакво увеличение на административните услуги като конкретен размерна на 

съответната услуга, за да има такова увеличение на тези такси като цяло. На таксите 

детски градини се спря тук има заложени едни други такси размер на 38 000 лв. там 
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където са таксите за купуване на гробни места притежаване на куче и други 

общински такси 38 000 лв. Изпълнението за миналата година е 16 359 лв. навярно и 

тук са предвидени някакви такива средства, които не са събирани и са от длъжници. 

По разходната част ми прави впечатление следното коментирахме предишните 

докладни записки културния календари и това, че субсидията за читалищата, които 

са предвидени в Приложение № 22 тази година са изключително малки със 

сравнение на предходните 4 години, защото, ако всеки от нас старите общински 

съветници зная колко сме заделили за подпомагане дейността на читалищата за 

тяхната основна дейност. През последните 4 години тази година са изключително 

малки поне за мен са изключително малки и не виждам те с тази помощ, която имат 

от общината при положение, че е все по трудно се намират спонсори в тази насока 

как ще развиват своята дейностно, но ние там вече го коментирахме, че ще бъдат 

компенсирани от сметката на туризма за участието във фестивали, които 

популиаризират туризма в град Девин. Прави ми впечатление в разходната част 

завишенията в някои параграфи и функции и дейности говорим за разходите 

финансирани с местните приходи. За държавните дейности няма да се спирам, 

защото там те са целеви и не могат да се използват за други дейности. Имам няколко 

въпроси на които искам да ми бъде отговорено в функция 1 общо държавни служби 

дейност 122 общинска администрация разходи за външни услуги 17 000 лв. какво 

точно се има на предвид за това нещо, защото там увеличението е в близо 4- 5 000 

лв. други санкции за договорни санкции, неустойки, съдебни обезщетения и 

разноски. Предвидени са около 60 000 лв. В бюджета за 2019-а са били 40 000 

изпълнението е било към края на 2019 година е 34 000 лв. Това е в дейност 

общинска администрация. Прави впечатление, аз и предишния път го коментира в 

дейност общински съвети с промените, които направихме в правилника и всичко 

останало се забелязва едно увеличение за разходите на дейността на общинския 

съвет с близо 35 000 лв. като това идва най-вече от възнагражденията, които се 

предвиждат и които бяха гласувани както на председателя на общински съвет така и 

за заместник-председателите, ако има такива, но тук най-вече увеличението идва 

най-вероятно от това, че с повишаването на минималната работна заплата и с 

увеличението на средната брутна работна заплата играе увеличението на разходите 

за трудовоправните отношения на общинските съветници. Прави ми впечатление, 

едно друго изключително завишаване и какво съм имало изпредвид през миналата 

година Параграф 42 -14 повишение на помощи по решение на общински съвет. Ние 

почти всяка година през изминалия мандат сме гласували по 8 000 лв. за такива 

обезщетения и помощи по решение на общински съвети горе-долу сме се справили с 

тези 8 000 лв. Сега гледам завишаването е с близо 5 000 лв. Какво се е имало 

напредвид и защо като си запазвам правото след това като получа отговорите на 

това нещо да направя и конкретно предложение относно това. В капиталовата 

програма това, което касае всички населени места включително и град Девин 

забелязвам някои такива смущаващи за мен не смущаващи, но просто необясним 
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неща и ще се спра конкретно на някои от тях и ще искам да ми бъде отговорено и 

след това зависимост от отговорите ще направя и съответните предложения, които 

съм си подготвил във връзка с капиталовата програма и във връзка с разходите на 

местните дейности. Прави ми впечатление Параграф 51 -00, 606 рехабилитация на 

централната част и основен ремонт на тротоари по главната улица в село Грохотно. 

Село Грохотно в предишния мандат миналата година, по-миналата година правихме 

основна рехабилитация на централната градска част, основна рехабилитация на част 

от тротоарите по централната градска улица на село Грохотно. Сега се придвижва 

тук едни допълнително още 45 000 лева, които са малко озадачаващи като сума, 

като се има и напредвид, че там има ПМС за ремонт на улици и така нататък. 

Основен ремонт на обществена тоалетна в Беден 15 960 лв. Коя е тази тоалетна в 

Беден, аз нямам идея ако може да ми бъде отговорено на този въпрос и къде се 

намира, защото, аз обществена тоалетна за 16 000 лв. ремонт нещо не ми се връзва, 

ако пък погледнем от гледна точка на приоритетите, които са заложени в 

стратегията за развитието на община Девин, която ние приехме на предишните 

сесии основният приоритет от който ние всички сме се обединили е че община Девин 

трябва да се развива изключително и масово като туристическа дестинация. В 

същото време в един от най-големите туристически региони в община Девин 

Триградски регион има една тоалетна, която от три години се опитваме да 

ремонтираме и все не можем да я ремонтираме тази година няма никакви заложени 

средства за нея. Там е най-големият туристически поток освен Девин. 

Целесъобразно ли е да ремонтираме тоалетна в Беден изключвам всякакви 

асоциации от тук присъстващите, които може да прави от тук присъстващите, че 

имам нещо против Беден нямам половината корен ми е оттам, но кое е по-

целесъобразно тоалетната в Беден или тоалетната в Триград, защото реално, ако 

гледаме на нещата, аз много обикалям по населените места. В някои от населените 

места изключително и в Беден по обяд не може да видиш човек за съжаление, 

казвам го за съжаление, защото с тази демографска криза нашите села се 

обезлюдяват и сега да хвърлим там едни 15 -16 000 лв. за една тоалетна, която ще 

се ползва сигурно три пъти в месеца грубо казано на мен ми се вижда малко 

нецелесъобразно. По целесъобразно е тези пари да отиват за тоалетната в Триград 

там където целогодишно или в по-голямата част от годината, ето тук има хора от 

Триград и мога да го потвърдят има голям приток на туристи и когато отидат в 

центъра на селото, те няма къде да се изходят с извинение тук на всички 

присъстващи. Другото нещо, което ме шокира в предложението за инвестиционната 

програма за 2020 година е изграждане на видео наблюдение в село Беден някой 

може да каже, че се заяждам с Беден, но говоря единствено целесъобразно и по 

приоритети. Искам да бъда разбран правилно. 4 800 лв. за видео наблюдение в 

Беден. Ами ние видео наблюдение в Девин нямаме, а ще изграждаме в Беден 

видеонаблюдение за какво да броим кучетата по селото грубо казано за какво не че 

не е нужно това във всяко населено място е нужно да има видеонаблюдение, ако ме 
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попитате мен, но най-голямата нужда за видеонаблюдение, защото това на 

видеонаблюдение е за предотвратяване на кражби, предотвратяване на 

посегателства върху общинската собственост за каквото се сетите. То е най-нужна в 

Девин, защото виждате по парковете градини лятно време за какво става на въпрос 

всичко се троши и се чупи и така нататък ние нарушителите не може да ги хванем. 

Видеонаблюдение в Беден ми се вижда малко нецелесъобразно на мен. Ремонт на 

основната сграда в Дом на културата там доколкото знаем, някои от вас може да е 

получил информация, аз искам да попитам какво стана с кандидатстването по 

Екофонда за санирането и дали ще се прави нещо в тази насока, защото сега да 

хвърляме там едни 60 000 лв. първо не е обяснено точно за какво ще бъдат в 

капиталовата програма, а пък след това да се окаже, че ще се прави нещо друго 

малко не ми се вижда нецелесъобразно и така нататък. Придобиване на компютри и 

хардуер 25 080 лв. Искам да знам за какво става на въпрос това най-вероятно е за 

общинската администрация по населените места, но да стане ясно и на гражданите и 

на хората, които евентуално ни слушат онлайн. Изграждане на нов гробищен парк и 

довеждаща улица до него. Тук ме шокира, че тази година пак трябва да заделим 39 

200 лв. при положение, че 2019 година сме заделили за същия обект 46 200 лв. 

плюс това имаме и постановление на Министерския съвет 900 000 лв. доколкото 

помня. В предишни години имаше заделени допълнително още 50 000 лв. и този 

гробищен парк ние го направихме златен и все още не може да го пуснем. Отговор 

искам на това нещо, за да видя за какво иде реч, защото, ако изкараме 

капиталовата програма назад във времето през последните 4-5 години ще видите за 

този гробищен парк колко пари са отишли. Придобиване на компютри имаме 

останали около 3 400 лв. от миналата година. Това е засега, но си запазвам правото 

сега да не отегчавам хората да попитам други неща спрямо отговорите си запазвам 

правото да даваме конкретни предложения по бюджета и разходната част. 

Благодаря. 

 
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Заповядайте г-жо Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова:- Ние с г-н Чаушев проведохме разговор относно 

неговите питания. По отношения на нетни приходи от продажба на стоки и 

продукция Параграф 24-04 там сме предвидили средства от реализиране на 

продажба на дървен материал. Както по голямата част от тук присъстващите 

знаят, че до миналата година ние нямахме назначен лицензиран лесовъд, 

които да организира дейностите по добиване на дървения материал. От 

миналата година имаме сключен такъв граждански договор с г-н Кущинаров. 

Той е лицензирал, започнал е действие по тъй като там има процедури, 

които трябва да съгласуваме, да се реализират, за да може през 2020 г. да 

реализираме добив от нашите общински гори. Мисля, че с негово съдействие 

приходната част в този Параграф, дай боже да няма някакви други спънки и в края 

48 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

на септември да се наложи ние да актуализирам е приходната част в този си 

Параграф. По отношение на приходи от наеми на имущество и от приходи от наеми 

на земя всички знаете г-н Иванов е заявил неговото намерение по отношение на 

събирането на приходите от предходни периоди. Изпратени са писма до абсолютно 

всички длъжници, които са наематели на общински имоти като им е даден срок за 

внасяне на задълженията за стари периоди. Тези от наемателите, с които няма да се 

справят по отношение на приходната част събиране на старите задължения ще бъдат 

предприети мерки по прекратяване на договорните отношения с тях, тъй като в 

наредбата е записано, че в срок от три месеца, ако те не са изрядни наематели по 

отношение на наемните отношения договорите се прекратяват на това основание и 

ще бъдат предприети мерки по тяхното събиране. Един от най-големите длъжници на 

наематели на общинска собственост е Модал Текстил. С него вече два месеца водим 

разговори надяваме се до края на този месец да финализиране процеса и да 

съберем задължения от порядъка на 17 000 лв. говорим за наемни отношения и 

отделно събиране на задължения за ел. енергия, такса битови отпадъци и вода. По 

отношение на такса битови отпадъци виждате, че миналата година е имало 

изпълнение около 600 000 имаме да събираме около 450 000 лв. недобори от такса 

битови отпадъци. Надяваме се предприети са действия по събиране на всички 

публични задължения чрез изпращане и уведомяване на длъжниците най-напред с 

писма в които отново им е даден срок за погасяване на задълженията или 

разсрочване на техните задължения до събиране до края на 2020 година. В случай, 

че не постигне с тях договореност са предприети действия. Вече два месеца 

изпращаме задълженията на частните съдебни изпълнител и надяваме се да има 

ефект от нашите действия. По отношение на откупуване на гробни места. Тук са 
заложени дай боже този параграф да не бъде изпълнен стигнем тук е таксата, която 

се събира за изкопаването на гроб. До реализирането на новия гробищен парк не 

можем да се възползваме от правата на наредбата в която всеки един може да се 

закупи за 10 години или 20 години напред гробно място, тъй като нашите гробища 

не отговарят на изискванията и не могат да бъдат събирани такива такси. По 

отношение на техническите административни услуги както вече и презентацията и 

много пъти назад във времето съм обяснявала, че това са услуги, които ние няма как 

да преценим във времето. Заложени са средства на база изпълнението от 2019 

година. Не можем да кажем дали гражданите ще се възползват от нашите 

административни услуги и технически така, че са заложени тези размери от 2019 

година за ваша информация мога да кажа, че техническите услуги за 2019 година са 

изпълнени в размер на 46 667 лв., административните такси са изпълнени на 35 396 

лв. По отношение на параграфа, който г-н Чаушев каза 27 -29 други общински такси 

тук са планирани да се съберат всички такси по издадените разрешителни за пренос 

на минерална вода. По отношение на ако правилно записах всичките въпроси 

отношение на приходната част отивам по отношение на разходната част в дейност 

122 г-н Чаушев каза завишение на външни услуги. В приложението график за 
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разплащане на просрочените задължения сме посочили, че ще разплатим по-голяма 

част от задълженията от предходни периоди, затова тук г-н Иванов със стъпването 

си в длъжност предприе действия по прекратяване на договори с външни 

изпълнител, което ни предоставяше юридически услуги. Прекратен е договора, но 

все пак има задължения към лицето, което е изпълнявало тази си длъжност, затова 

ние имаме ангажимент с прекратяването на договора сме поели ангажимент за 

изплащане на неговите задължения. Всичко това завишение в разходната част на 

бюджета е на база задълженията, които ние сме поели ангажимент за разплащане, 

за да може община Девин независимо, че миналата година тегли кредит за 

разплащане на просрочени задължения все още имаме просрочени задължения, 

които висят на община Девин и за да може община Девин да отговори на 

показателите, които са в закона за публични финанси един от който се наблюдава, 

че просрочените задължения на община Девин не могат да надвишават 5% от 

средногодишния размер на разходите през последните четири години. Така, че се 

надявам в края на тази година при изпълнение на така заложената приходна част на 

бюджета и ограничаване на разходите с по-добра финансова дисциплина да 

отговорим на всички показатели и да излезем от общини с финансови затруднения. 

По отношение на съдебните обезщетения заложени в Параграф 10 -92 за миналата 

година не мога да отговоря, но мисля, че са на 200 броя достъп до обществена 

информация. Не сме предоставили такава и имаме осъдителни решения. Тъй като, за 

да избегне процедурите па запор на банковите сметки на община Девин сме 

поискали чрез частните съдебни изпълнители изплащане на задълженията по този 

достъп за обществена информация. На база заведените и осъдителните решения 

имаме изплащане на 70 000 лв. задължения по реда на достъпа за 

обществена информация. 

 

Г-н Иванов:- Само едно уточнение това е към декември месец 

продължавате да се трупат. 

 

Г-жа Шапкова:- Това е към датата на разработка на проекти с 

бюджети за 2020 година. Затова са предвидени всеки месец ние заплащаме по 10% 

от тази стойност, която е по изпълнителното дело наравно с таксата, която е за 

частния съдебния изпълнител. По отношение на заложените и предвидените разходи 

за помощи в дейност 123 и на презентацията и доколкото знам в решението сме 

записали 3 000 лв. са за финансова помощ за семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми. Това е включено като нов вид помощ по решение на общинския съвет и 

по отношение на разходите, които вие казвате, че са се завишили в дейност 123 или 

общински съвет. Знаете миналата година с решение на общинския съвет се приеха 

нови възнаграждения на кметовете по населените места както и увеличението на 

минималната работна заплата и увеличение, което се предвижда да бъде извършено 

като в постановлението е записано, че минимум възнагражденията на служителите 
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на общинска администрация трябва да бъдат увеличени с 3%, между 3 и 10 %. Така, 

че от завишаването на средно брутната работна заплата на общинска администрация 

ще се завишат те автоматически водят и до увеличаване на разходите в дейност 123. 

По отношение на въпросите, които имате към капиталовите разходи се надявам да 

отговорят колегите, които са правили капиталовата програма. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Шапкова за изчерпателния отговор, 

аз следях вашите отговори и се извинявам, ако сте отговорили, но остана въпроса за 

детските градини. 

 

Г-жа Шапкова:- Да по отношение на детските градини, аз мисля, че вече 

отговарях във всяка една от комисиите. По отношението на приходите от детски 

градини те са предвидени на база информацията, която имаме от директорите на 

детските градини. По тяхна информация деца, които не са заплащали такси през 

2019 година вече отиват в училище в първи клас и всички деца, които ще бъдат в 

детските градини ще заплащат такси. Така, че от една страна завишаване на децата, 

които те не са чак кой знае колко, но са с по три, по четири, с по пет, с по шест деца 

в различните детски градини това е също по информация на директорите на 

детските градини. Заявявам, че при придвижване на средствата в тази си приходна 

част и по точно в този приходен параграф няма предвиждано увеличение на такса 

детска градина. 

 

Г-жа Василева:-Благодаря ви г-жо Шапкова. Г-н Чаушев ви насочи 

вниманието относно детските градини и аз се придържам към това. Контрола през 

тази и следващите години да бъде засилен. Благодаря ви. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Ще взема отношение по капиталовите разходи и за 

доуточнение тук е и г-н Кисьов, ако е необходимо, той да мотивира някои от 

сметките, които са правени по отношение на капиталовите разходи. Започвам със 

село Грохотно. В село Грохотно със средствата, които сме предвидили е да бъде 

завършено като цяло центъра на село Грохотно с тротоарите, които следва да бъдат 

подменени в централна градска част. Не са подменени г-н Кисьов може да 

споделите. 

 

Г-н Кисьов:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема Г-жо Василева, Уважаеми 

общински съветници във връзка с поставените въпроси по капиталовите разходи бих 

искал да внеса по-голяма яснота. В село Грохотно е предвидено в капиталовата 

програма за 2020 година рехабилитация на централната част и основен ремонт на 

тротоари по главна улица. В това перо влизат градинката, която е точно пред, тъй 

като централната част на Грохотно е частично ремонтирана отдясно на входа на 

кметството и на читалището там където е. Предвижда се в това перо да бъде 
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ремонтирана и градинката, която е пред читалището точно, която е на по-високо 

ниво от площада. Освен това има също частичен ремонт на тротоарите от които 280 

метра тротоари не са изпълнени или са донякъде направени и трябва да се 

ремонтират също. Това е включено в това перо за Грохотно. Частично е просто 

направен ремонта и за да се довършат тези тротоари са предвидени тук да се 

направят. 

 

Г-н Иванов:- Какво ни е мотивирало да го направим това. Това ни е 

мотивирало, че с тези разходи ще завършим изцяло централната част на Грохотно. 

С постановлението на Министерски съвет ще доасфалтираме улиците в Грохотно и 

ще насочим усилията в останалите населени места за следващите години да бъдат 

завършени и техните площади, тъй като най-вероятно сте наясно няколко пъти е 

кандидатстване по проекти по селската програма за финансиране на площадите на 

няколко от селата като опитите са били неуспешни и не са били финансирани и по 

този начин ще се справим със собствени средства освен в Девин и по селата да 

започнем да им придаваме един по-добър облик по населените места. По отношение 

на улица „Родопи”, г-н Кисьов може да споделите какво се предвижда там. По 

отношение на улица „Родопи” както е известно на повечето от вас на тези, които не 

е известно тази година ще започне проект с който ще бъде рехабилитирана голяма 

част от улица „Васил Левски”, улица „Родопи” и улица „Бузлуджа”. Това е пътя от 

автогарата посока саята по проекта, който ще бъде реализиран за рехабилитация на 

част от трасето с дължина от 12,5 км. като началната точка е автогарата. По този 

проект, който е на стойност над 6 000 000 не е предвидено нищо извън габаритен 

асфалта, тоест в тази част на трасето, което минава през града ще бъде подменена 

само асфалтовата настилка. Няма да бъде подменена никаква подземна комуникация 

не са включени и подмяна на бордюри и тротоари и с оглед от спешната нужда от 

ремонт повечето от вас може да са запознати, ако не са запознати след като се стопи 

снега може да отидете и да обърнете внимание, че пред улица „Родопи” това е 

улицата, където се намират така наречените военни блокове тротоарите са 

силно компрометирани  и идеята е да бъдат подменени  с нови бордюри и тротоари 

да се оформи като алея по която ще се стига до балдаран като продължение на 

главната улица. Там има озеленяване, което се ползва от гражданите, от туристите 

стигайки до хотелите и къщите за гости, които се намират в улица „Хан Аспарух”. 

Това е идеята може да споделите г-н Кисьов колко метра тротоари ще бъдат 

ремонтирани в тази част. 

 
Г-н Кисьов:- Аз се извинявам, но този въпрос за улица „Родопи” не го чух. 

Може би преди да дойде беше. 

 

Г-н Иванов:- По отношение на тоалетната в Беден. Това беше поставено 

като задача от населението в Беден. Действително тоалетната в Беден е доста 
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голяма с тези средства ще бъде подменен изцяло покрива на тоалетната и ще бъде 

ремонтирана като идеята на тази тоалетна като се монтира да бъде ползвана както 

от местното население така и от туристите, които се надявам да се увеличат, които 

да посещават Беден с оглед развитието на Беден като туристическа дестинация. По 

отношение на видеонаблюдението това е пилотен проект, който ще почнем с Беден и 

няма да спрем дотам. Ще започваме да въвеждаме видеонаблюдение поетапно в 

голяма част от населените места. Какво ни е мотивирало да сложим 

видеонаблюдение в Беден. Това, че е въведен, няма постоянно действащ полицай 

със цел да се ограничи престъпността достъпа на хора и по този начин нали 

поставяйки видеонаблюдението в Беден ще черпим опит неговата експлоатация и 

съответно ще го наложим и в другите населени места. По отношение на това, защо в 

Девин не се прави видеонаблюдение, напротив има идея в Девин също да бъде 

поставено видеонаблюдение, но срещата за това уточняваме по какъв начин ще 

бъдат осигурени. Идеята е поставяйки видеонаблюдение както в населените места и 

в града с по този начин да бъдат ограничени пускането на бездомни кучета, да 

бъдат ограничени вандалските прояви, които се наблюдават, тоест тенденцията е 

поетапно в града и по населените места да бъде въведено токова видеонаблюдение. 

Защо точно започваме с Беден, защото трябва да започнем отнякъде. По отношение 

на Културния дом проекта, който се финансира от Националния доверителен 

екофонд към настоящия момент няколко пъти сме водили разговори и аз съм се 

опитал да ви запозная докъде се е стигнало на всички ви е известно, че субсидията, 

която е осигурено от Националния доверителен екофонд е в размер на 800 000 лв., 

а проекта във вида в който е изготвен преди може би повече от 6 години и 

стойността, която е необходимо да бъде финансиран проекта е 1 136 000 така по 

памет може би не е толкова, може би има лека разлика и какво заварихме като и 

така. Била е открита строителна площадка за реализация на този проект има 

сключен договор със строителя, но открита е една определена дата на следващата 

дата строителната площадка е спряно строителството на обекта като съответно 

ноември месец като встъпи в длъжност потърсихме обяснение каква е причината, за 

да не е изпълняван проекта осигурено ли е финансирането, което трябва 

самоучастието на общината и се оказа, че тези близо 400 000 с които общината 

следва да има самоучастие в този проект не са осигурени. Обяснението за това, 

защо не е реализиран проекта беше, че е възложено препроектиране след като се 

свързахме с фирмата и с тук съвместно с администрацията се оказа, че такова 

препроектиране не е възлагано и не е изготвено и към настоящия момент не е 

възможно и няма изготвено препроектиране. Какво е наложило да бъде извършено 

препроектиране не можах да разбера точно. Доколкото съм и това, което успях да 

установя препроектиране е били наложено, тъй като предишното ръководство не е 

било съгласна с начина по който ще бъде санирана сградата. Идеята е била да се 

запази фасадата на Културния дом като енергоефективните мерки да бъдат 

постигнати не чрез поставяне на така нареченият стериопор или друг вид 
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изолационен материал върху фасадата, а да бъде вкаран този материал отвътре. С 

разговори със специалисти строители с които разговарях казах, че от тези мерки, 

които и показатели, които следва да бъдат постигнати вече с другия начин на СМР, 

които ще бъдат извършени най-вероятно ще доведат до оскъпяване на проекта и 

съответно СМР, което самоучастието на общината може и да се повиши към 

настоящия момент. С оглед и състоянието на общинската на общината, тъй като е 

имало възможност да се търси начини за финансиране със заема, който е теглен 

това е пропуснато като възможност и с оглед финансовото състояние на общината 

ние не можем да сме сигурни колко ще излезе нашето самоучастие и откъде ще 

намерим парите и дали ще можем да си го позволим. В тази връзка проектът е на 

етап на същия етап на който го заварихме. Има протокола акт 10 не са извършва 

никакво строителство и не е възлагано препроектиране. Идеята на ръководството 

съответно и ние ще го решим всички заедно с вас дали да го изпълняваме този 

проект в този вид в който е защото от Националния доверителен Еко фонд са ми 

изпратили едно писмо с което ме питат дали изобщо се извършва някакво -реално 

строителство по този обект. Ние ще отговорим, че не се извършват такова 

строителство. Не е възможно препроектиране и най-вероятно ще ни откажат 

субсидията, която са поели като ангажимент към нас. В тази връзка ние, затова сме 

предвидили в бюджета сумата от 63 000 лв. с която ще бъде изразходвана за ремонт 

и преустройство и пригаждане на бившето помещение в което се помещаваше 

корпоративна търговска банка като идеята на ръководството е там да бъдат изнесен 

един фронт-офис за административно обслужване на гражданите за тяхно улеснение 

в който да се помещават приемните на местни данъци и такси, на общата 

администрация, на ТСУ и ГРАО. По този начин ще улесним гражданите и всички ще 

подават заявление и ще получават документите на едно място. Придобиване на 

гробищния парк сега доколкото знам средствата, които сме предвидили за 

гробищния парк се оказва, че от всичките разходи, които са правени до момента и 

постановление на Министерски съвет и капиталови разходи, които са насочвани към 

гробищния парк не е платено проектирането и тези средства са за да бъде 

разплатено проектирането на гробищния парк. 

 

Г-н Кисьов:- Ако мога и аз да взема отношение по този въпрос в тази сума 

за гробищния парк, която се предвижда в капиталовата програма се включвам 24 

000 лв. неплатен проект, който имаме договор за него и не е разплатен. Включва се 

3 000 лв. проект за довеждащ водопровод до улицата, която води до гробищния 

парк и 12 000 лв. за самото изпълнение на довеждащия водопровод, защото към 

момента е изпълнен водопровода само в рамките на гробищния парк и на улицата 

водеща до него до главния път кръстовище с република пътна мрежа. Там има една 

шахта, която е направена и е готова, но захранването на питейна вода дотам не е 

нито проектирано, нито е предвиждано да бъде изпълнявано в средствата, които са 

разходвани до момента. Така, че това е сумата, която ще е необходимо, за да се 
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докара вода до площадката. 24 000 лв. е проекта и 15 000 лв. проектиране и 

изпълнение на довеждаш водопровод. 

 

Г-н Иванов:- По този начин ще може да бъде въведен в експлоатация за 

да може да се използва обекта. 

 

Г-жа Василева:- Колеги, ако има въпроси, заповядайте. Благодаря ви г-н 

Иванов, благодаря ви г-н Кисьов. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Благодаря Г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги и 

гости, аз си пожелавам днес да приемем бюджета, защото е много важен за 

съществуването на общината. Знаете, че без бюджет се принизират много основни 

дейности. Запознах се с бюджета подробно искам да поздравя г-н Кмета, г-жа 

Шапкова, екипа направили са един много добър бюджет. Средства никога не стигат, 

но сравнително са разпределени така доколкото позволяват силите на общината по 

читалища, по клубове, по кметства. В капиталовите разходи обаче ми направи 

впечатление, аз го казвам с чувството на срам, защото миналия мандат четири 

години и сега пета година виждам, че в списъка не фигурира едно населено място 

село Чуреково. За съжаление като че ли сме го отхвърлили това село има не повече 

от 40 жители от които най-младия е може би 68 години. Толкова ли не заслужават 

едни 500 лв. или 1 000 лв. за нещо дребно да покажем, че все пак сме загрижени за 

тях, нещо от което да им бъде от полза, ако ще и пейки да е каквото и да е. Молбата 

и препоръката ми е да не се аз няма да правя конкретни предложения по 

капиталовите разходи, но помислете и всички ние да помислим за тези хора. Обидно 

е парите не стигат нито един кмет по населените места не е удовлетворен от сумите, 

които получават. Тук са и колегите от населени места не всички разбира се. Нито 

читалищата ще бъдат удовлетворени, но трябва да бъдем справедливи спрямо 

всички жители на община Девин. Това е молбата ми г-н Кмете и благодарности с 

пожелание наистина да приемем бюджета. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Семчев. Други колеги. Заповядайте г-н 

Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

колеги и гости напълно съм съгласен с г-н Семчев като има още едно населено място 

обаче Жребево също не фигурира в списъка на капиталовите разходи и сега вече 

може да помислим, ако за един пак казвам не се хващайте за населеното място да не 

се обижда никой, ако за един е важно да си има самолет на другия му трябва за 

кацане на самолета. Жребево го няма това е факт. Първо да ви каже ще гледам да се 

вмъкна и да коментирам това, че г-н Чаушев дискутира в по-голям диапазон просто 

сме се виждали една група от съветниците коментирали сме го с него, за да не се 
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разпъваме и да не се преповтаряме и да губим още повече време в това нещо, 

затова той го дискутира слага го на масата за дискутирани и съответно 

предложенията, които ще направи сме наясно с тях, за да не ви отегчавам, защото 

гледам, че няма много интерес като говори, той, защото се оказва, че само г-н 

Чаушев взима думата въпроса ми е към г-н Иванов и към цялото ръководство вие сте 

кмет на цялото ръководство в общината и вие решавате как да предлагате на 

общинския съвет, но ние ще вземем отношение и затова не се сърдете колеги. 

Всъщност, ако трябваше както тук ни обясни г-жа Шапкова и г-н Кисьов за 

гробищния парк нали за проектирането ставаше въпрос. 

 

Г-н Кисьов:- Да. 

 

Г-н Шанов:- Дайте да го пишем проектиране, тук пише изграждане на нов 

гробищен парк и довеждане на улица до него. Ние си мислим, че правите още един 

или два Гробищни парка не знам каква идея имате нали така г-н Иванов. След това 

да попитам г-н Кисьов средствата, които са предвидени за основен ремонт на 

стълбища на село Гьоврен. Как се е стигнато до сумата и тя включва ли държа това 

да го чуя и осветлението, тъй като сега ще направим едни стълби, ще направим едни 

може би козирки шкарпички и така нататък, но осветлението е в много отчаяно 

състояние и като стана въпрос за осветлението в комисията г-н Иванов ми отговори 

задоволително с г-н Низамов взехме отношения за детската градина. Апелирам ви 

най-голямата детска градина е в Гьоврен освен града най-много деца има едно 

осветление отвън да се вижда горе, защото е тъмна Индия там. Подкрепям г-н 

Чаушев относно тоалетната за село Триград само се тъпчем за туризма. Наша грешка 

е на предишното може би ръководство не сме успели, но когато се постави да бъде 

направена тоалетна обществена тоалетна само думата обществена тоалетна, която 

ще се ползва ефективно на първия ум идва Триград и да не го искам пак ми идва 

Триград. Аз съм свидетел какъв голям поток от туристи има покрай пещерата има 

две тоалетни, които се ползват, но те са две. Нали те дойдат 1 000 човека през 

целия дени наистина е много неудобно. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:-Благодаря ви г-н Шанов. Други колеги. Заповядайте г-жо 

Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, 

Уважаеми дами и господа общински съветници инвестиционната програма е част от 

бюджета, който ние днес приемаме. Все пак всички тези документи се изпращат в 

министерството на финансите от миналата година има специални тълкувание и 

специални указания как трябва да изглежда инвестиционната програма, за да бъде 

един обект капиталов той включва СМР, включва проектиране, строително-монтажни 

работи, авторски и строителен надзор. Това е една от забележките от предходните 
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години на Министерство на финансите, че ния конкретно записваме ППР строителен 

надзор, авторски надзор и така нататък. В тази връзка, за да не бъде много 

атакувани от страна на Министерство на финансите и да каже, че нашите документи 

не отговарят на изискванията на Министерството това е регламентирано и в ЗУТ. Те 

се позовават на нормативни документи, затова ние към всеки обект не сме записали 

СМР, ППР и така нататък от гледна точка на изискванията на Министерство на 

финансите. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Шапкова. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря ви г-жо Василева. Извинявам се че за втори път 

взимам отношение, но бюджета е обширен материал така, че някои неща на първо 

време може да ги изтървем и след това да ги допълваме. Аз имам конкретно още 

един-два въпроса относно инвестиционната програма. Има заложени за кметството в 

Триград, но всички знаем кметството в Триград в какво окаяно състояние е в 

момента и къде се намира. Намира се в сградата на училището. Предвидени са 26 

040 лв. за ремонт на сградата в кметството на Триград, който е ходил там може да 

види и е имал някаква представа за какво става на въпрос. Моя въпрос ми е следния 

относно кметството в Триград дали тези 26 040 лв. ще бъдат достатъчни да се 

преведе поне първия етаж във вид в който може да приема населението и 

кметството след ремонта на тази сграда ще бъде преместено там където трябва да 

бъде, защото като познавам състоянието на кметството малко ме съмнява дали ще 

стигнат тези средства, но вие сте правили изчисленията, аз само питам. Другото 

нещо, което забравих да попитам одеве г-н Шанов ме изпревари за осветлението 

дали е включено в тези разходи, които са за село Гьоврен. Господин Иванов една 

реплика към вас във връзка с видеонаблюдението вярно е че трябва да се почне от 

някъде, но смятам, че в село Беден трябва да е нещо като пилотно населено място в 

което трябват едни 4 800 лв. за видеонаблюдение. Някой от вас правил ли си е 

труда да поиска информация за престъпленията или пък обществени и 

противообществени прояви в село Беден. Къде са повече дали там, дали в Триград, 

дали в Гьоврен или пък за Девин да не говорим. Въпросът с видеонаблюдението стои 

на дневен ред от много време. В предишния мандат ние сме водили разговори с 

органите на реда и от тях ни беше предоставена информация, че за град Девин 

изграждане на видеонаблюдение, което да служи за превенция за 

противообществените прояви и посегателствата върху общинското имущество 

поставянето на едно такова видеонаблюдение изпълнено от фирма, която е към 

министерството на вътрешните работи ще струва около 12 000 лв. Това беше преди 

година в разговори с ръководството на районното управление като в този разход в 

тази сума се включват четири или пет най неврологични точки, които са на 

територията на град Девин. Така, че пак се връщам на темата нужно е навсякъде 

такова нещо по превенция, но не е целесъобразно и приоритетно там да се прави. За 
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съжаление в капиталовата инвестиционната програма никъде не виждам заделени 

един лев за осигуряване на добри условия за спорт на подрастващото поколение. 

Всички знаете, че в момента организирането на спорт специално в град Девин в 

различните видове спорт се занимават с футбол около 80 деца, с волейбол се 

занимават близо 40 или 50, ако бъркам, това са над 100 деца. С шахмат отделно 

последната година се занимават сигурно около да каже минимум 20 няма да 

сбъркам, но никъде в инвестиционната програма за тази година не виждам една 

стотинка или един лев за подобряване условията на спорт. От 15, 20 години откакто 

е направен стадиона на град Девин там не е вложено с изключение на 2002-ра или 

2003-та година, когато се правиш един основен ремонт на тревното покритие и 

ремонт що годе тогавашната и сега съществуваща сграда, която все още отговаря на 

някакви условия и изисквания до ден днешен с изключение на миналата година, 

когато се закупи инвентар с който да се поддържа тревното покритие една стотинка 

не е вложена. В момента там тренират и се обучават над 50 деца. Другите са по 

детските градини и училищата, защото те са по-малки. Тази година една стотинка не 

виждам тук нито за подмяна на поливната система пък да не мислим за нещо по-

мащабно като съблекални и тем подобни. Последните две години откакто се възроди 

дейността на футболния клуб и вече има така доста обширна дейност децата идват 

отгоре и се събличат на терена. Няма зима, няма лете, няма пък, няма дъжд каквото 

и да кажа съблекалните и сградата на стадиона не отговаря на никакви изисквания 

за провеждане на футболни срещи и това, което ние се стремим да направим. Има 

добри практики в страната с монтирането на мобилни съблекални отговарящи на 

абсолютно всички изисквания. В разговори с вас сме го коментирали това нещо. 

Очаквах и бях направил конкретни предложения и в тази връзка и във връзка с 

улици, които са в Девин нито едно от тези конкретни предложения не е намерил 

отражение в инвестиционната програма, а слагаме сега пак ще кажете, че се хващам 

за неща, които не са приоритетни видеонаблюдението в Беден и тоалетната в Беден 

са по приоритетни отколкото да осигурим условия на нашите деца да спортуват 

погледнато от приоритетна гледна точка. Хубаво е изнесеното гише на фронт-офиса 

за услуга на гражданите на едно гише, но не смятам, че към момента това е най-

важното. Първо трябва да решим проблема с Културния дом какво ще го правим и 

след това да го решаваме дали там трябва да бъде това гише или не трябва да бъде, 

защото сега, аз пак казвам ще вложим едни 60 000 лв., но дали ще има ефект от 

цялата работа към момента, аз лично за себе си не мога да бъда убеден. Директно 

мога да минавам към конкретните предложения, които имаме, но първо искам да чуя 

отговора на това дали в Гьоврен в тези 18 000 лв. са предвидени осветление на това 

стълбище, което ще се ремонтира и дали с тези 26 000 лв. ще бъде преместено и 

тогава минавам към конкретните предложения. Благодаря за сега. 

 
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-н Иванов. 
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Г-н Иванов:- Преди да вземе думата г-н Кисьов искам да споделя, че тази 

година ще бъде направено нещо по отношение на спорта ще бъде подменена 

настилката на площадката, която се намира в близост до детската градина „Изворче” 

така като този проект е от миналата година, а сега ще бъде реализиран. Тоест 

работи се в тази насока. Също така се предвижда и тези съоръжения, които стоят 

немонтирани да бъдат монтирани до самата площадка и там да се оформи един така 

кът. Тя ще е многофункционална спортна площадка за фитнес, три фитнест други 

уреди ще бъдат монтирани там съвместно с спортното игрище за футбол. Мисля, че 

се подобри средата в която могат да ползват желаещите да спортуват. По отношение 

на това, защо не са предвидени средства за ремонт на стадиона. Тъй като стадиона 

общинския стадион е едно голямо съоръжение и там доста средства би следвало да 

бъдат заделени, за да не се работи на парче. В тази връзка не бързахме да правим 

стъпка с инвестиции на общинския стадион, тъй като съвместно отново със 

спортните клубове, с вас, с възможностите за финансиране ни се иска да 

прецизираме нещата и да видим нещо мащабно ли ще правим или ще се свием така 

до нещо. Колко средства ще са необходими, за да го преведем във вид да може да 

бъде използван не само за тренировки, а това съоръжения, ако искаме да го 

развиваме за в бъдеще да бъде ползван и от лагери на отбори, които ще идват да 

ползват освен него, а и леговата база в града. Да се правят приятелски срещи 

свързани с подготовката на различни футболни отбори, затова не бързахме да 

насочваме инвестиции там, защото към настоящия момент и с оглед парите, които 

разполагаме и цели и може би всичко капиталови разходи да ги бяхме насочили към 

стадиона няма да стигнат, за да може да го преведем в какъвто и да е вид за 

използване. Давам думата на г-н Кисьов, за да ви отговори какво е предвидено за 

Гьоврен и за Триград. 

 

Г-н Кисьов:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Уважаеми 

общински съветници в капиталовата програма за 2020 в перото за Гьоврен е 

предвидено основен ремонт на стълбище от централния площад до читалището, за 

да се стигне до тази сума сме използвали изготвените четири проекта за четири села 

преди известно време Гьоврен, Грохотно, Триград, Лясково, по които е 

кандидатствало сигурно обаче не е за централните части и не е осигурено 

финансиране. Използвали сме този проект в който е включено това стълбище като 

дейности и какво трябва да се смени ползвали сме го там ще се актуализира този 

проект преди да се почне ремонта. В тази сума не е включено осветлението по тези 

стълбища. В проекта са предвидени едни LED осветление да се слагат, за които е 

доста скъпа инвестицията. Тази сума, която е предвидена и в това в което е дадено в 

проекта даже няма и да стигне тази сума само за осветлението още повече, че към в 

момента съществува осветление там и може би на по-късен етап ще предвидим да се 

подмени осветлението и да се модернизира. Що се отнася до Триград направен е 

оглед детайлен на сградата на кметството. Сумата предвидена по капиталовите 
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разходи са предвидени дейностите, които са необходими, за да може кметството да 

си функционира като кметство, тоест да заработи. Предвидено е първо има голям 

проблем с покрива, защото от там тече и наводнява даже и първия етаж. Предвидено 

е да се реконструира тоест да се ремонтира покрива както и видове работи свързани 

с ВиК и електро инсталациите по първия етаж както и монтаж на врати, за да може 

кметството да си заработи като кметство тоест да се преместя и да започне да 

функционира. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Кисьов. други колеги. Само искам един 

въпрос, колега Чаушев да оправя към вас. Вие преди малко казахте относно 

стадиона, че през последните 20 години не е правено нищо и по начина, който се 

изказахте преди малко, че сте направили докладна и сте предложили какво може да 

стане със стадиона, аз се почувствах упрекната, че нищо не сме направили, вие и 

вашата група сте имали възможност дори и предходните 4 години да дадете 

предложения. Бяхте болшинство в общинският съвет, следвало е да имате желание и 

да ви подкрепи да направим нещо за стадиона на общината. А сега в случая така 

подходихте сякаш ни упреквате, че така са се случили нещата. Няма как да се случи 

всичко за една година просто ще стане поетапно и ще се случат нещата, като ги 

обсъждаме заедно. Заповядайте. 

 

Г-н Чаушев:- Реплика, ако позволите г-жо Василева. Извинявам се ако 

съм бил грешно разбран. Това не е упрек, не е нито заяждане или от този род. Ние с 

г-н Иванов сме го коментирали и друг път това нещо. Въпросът беше да чуем 

мнението на администрацията относно развитието на спортните съоръжения в град 

Девин и мисля, че това, което г-н Иванов го спомена много хора ще го възприемат. 

Идеята, която вие предлагате да се съберем спортните клубове и да решим този 

въпрос и да предложим насоки за действие в тази посока, кой с какво може да 

помогне е една добра идея. Това беше една провокация от моя страна да се чуе 

мнението на общинската администрация, за да може всички колеги да бъдат 

запознати с това нещо. Значи на мен пределно ми е ясно, че една инвестиция в това 

съоръжение, тя няма да е малка и ние и цялата капиталова програма да сложим там 

пак няма да я направим. Въпросът е ние да се съберем както каза г-н Иванов и да 

решим какво търсим. Нещо мащабно да покачим едни да речем 1 000 000 лева и да 

стои неизползваемо или да направим нещо функционално, което може да се ползва 

и да носи приходи, защото последните 4-5 години имаше много запитвания от 

спортни клубове, които желаят да водят подготовка в Девин с оглед климатичните 

условия с оглед легловата база, която разполага град Девин и с оглед на това, че 

терена на стадиона все още в едно да не каже перфектно, но много добро, 

задоволително състояние и на хората им харесва, но те не дойдоха поради други 

причини. Причините ги казвам директно надутите цени на хотелите, които искат да 

смъкват кожата на клубовете, които искаха тук да идват. Едва ли не предлагаха им 
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оферти все едно ще ходят в Анталия на почивка и затова не дойдоха. Това вече е 

въпрос на бъдещи разговори със самите хотелиери. Затова, ако е прозвучало като 

упрек към вас не смятам, че трябва да се приема по този начин, за да не бъде 

повече отегчителен за последно имам едни конкретни предложения относно 

инвестиционната програма и относно разходите за местните приходи. Г-жо Шапкова 

към вас само един въпрос в обяснителната записка в точка 4.2 пише следното 

обезщетение и помощи по решение на общински съвет в размер на 18 000 лв. В това 

число 3 000 лв. за финансова помощ на семейство и двойки с репродуктивни 

проблеми, 5 000 лв. по решения на комисията назначена със Заповед на кмета.  

Общата сума около 18 000 лв. В проекта за разходите в дейност 123 сумата за 

обезщетения и помощи по решение на общински съвет е 13 000 лв. значи от тези 18 

000 лв. като извадим 8 000 лв., от които 3000 лв. за двойките остават 10 000 тук в 

разходите пише 13 000.  

Г-жа Шапкова:- 5 000 са по дейност 122 и 13 000 са в дейност 123. 

13 000 + 5 000 прави 18 000 лв. 13 000 лева са от общинския съвет, 3 000 за 

репродуктивни и сумата, която е решение на общински съвет остават 10 000. 

Г-н Чаушев:- Ако позволите правя предложение във връзка с разходите 

по бюджета в дейност 123, параграф 42 -14, сумата от 13 000 лв. да бъде заложена 

11 000 лв. както беше миналата година в това число са тези 3 000 лв., които са за 

двойките с репродуктивни проблеми и стават 13 000 лв. 2 000 лв. от тях да бъдат 

дадени за подпомагане на спортните клубове по футбол 1 000 лв и за волейбол 

1 000 лв. Веднага се обосновавам защо, защото това са колективни спортове, които 

водят до много разходи във връзка с изпълнението дейността на клубовете и ако 

искаме нашите деца да са здрави, да спортуват и така нататък трябва да ги 

подпомагаме по един или по друг начин макар, че тези пари ,които са предвидени те 

никога не стигат и ние търсим спонсорство от различни фирми и други източници. 

Така, че предлагам тези 13 000 лв. да се намалят на 11 000 и 2 000 лв. да отидат за 

волейбол 1 000 лв. и за футболния клуб още 1 000 лв.  

Относно капиталовата програма предлагам дейност 619, параграф 52 -03 

изграждане на система за видеонаблюдение в село Беден да отпаднат и тези 4 800 

лв. да отидат за подмяна на поливната система на стадиона поне да запазим 

тревното покритие и веднага се обосновава защо, защото в момента поливната 

система е с едни стари пръскачки, които са от преди 10 години. Миналата година 

ние имахме в предвид да заложим средства за закупуване на нови пръскачки нови 

маркучи за поливна система на стадиона, но не успяхме да го извършим и затова 

предлагам тези 4 800 лв. да отидат точно затова. 

Следващото ми предложение е от дейност 606, параграф 51 -00 рехабилитация на 

централната част основен ремонт на тротоари в главната улица на село Грохотно от 

45 000 да бъдат намалени на 40 000 лв. и разликата от 5 000 лв. да отидат за 

осветление на стълбището в село Гьоврен. Тук ми е въпроса да пита кмета на 
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Триград нуждае ли се от обществена тоалетна в Триград да бъде ремонтирана, 

защото едно от моите предложения е следното тези средства, които са предвидени 

за тоалетната в Беден да отидат за тоалетната в Триград, защото за много от нас там 

е по-приоритетно с оглед развитието на туризма, за да знам дали да го направя, 

защото ние коментираме Триград и никой не взима отношение и не знам. Ако не да 

не го правя това предложение. Тук е кметът на Триград да му дадем думата. 

 

Г-н Гогушев:- Ние вече незнам колко години подред ставаме обида 

като община и населено място, направо се излагаме. Не може бременни 

жени, деца, хора, ансамбли, да стоят на слънце и на дъжд и да няма къде да 

отидат на тоалетна. Хората си отварят къщите, което е напълно неприятно 

разбира се. Другото, което е стигнахме до там, че да събираме някакви 

пари, за да направим някакви неща за селото, което е излагация или го 

правим или не го правим. Не може да спечелим преди години проект по евро 

програма „Красива България” – 34 000 лв. и след един месец да бъде 

затворена и тази програма. Логика няма, има логика да търсим пари от 

някъде другаде или го правим или не го правим. Благодаря. 

 

Г-н Василева:- Г-н Чаушев позволете ми да водя заседанието. 

 

Г-н Чаушев:- Извинявам се г-жо Василева в този случай предлагам 

понеже пак ще се повторя туризма е на преден етап в развитието на общината. Тези 

15 960 лв. да бъдат разпределени по следния начин, които са предвидени за 

основен ремонт на обществена тоалетна в село Беден. 13 000 лв. да бъдат за 

тоалетната в село Триград и от тях понеже г-н Семчев и г-н Шанов споменаха, че в 

инвестиционната програма липсват някои населени места. Има едно населено място 

в Жребево, където има една останала улица така както и по-напред се споменаваше, 

че в Селча има една останала улица неоправена една стръмна улица, която е от 

кметството и свързва главния път. Предполагам, че там разликата от 2 960 лв. може 

да бъде достатъчна за бетониране. Тя е в рамките на 100 метра има изградени 

шахти, защото при обилни снеговалежи цялата настилка от чакъл слизал долу на 

главния път и автомобилите не могат да се ползват в тази улица. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Ако разрешите кмета на Беден иска да 

вземе думата. 

 
Г-жа Христова:- Искам да попитам през последните четири години какво 

се е направено в Беден, колко пари е имало заделени за Беден. 
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Г-жа Василева:- Г-жо Христова нека да го оставим в последната точка 

където има питания, предложение и други. Моля да продължим по ДЗ. Колеги други 

питания има ли. Заповядайте г-н Шанов. 
 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми колеги, аз тъй като взех 

отношение и сега отново резонно да благодаря на г-н Кисьов и на ръководството, но 

в един момент се оказа, че за едно населено място трябва да има завършен вид 

тоест говорим за централната част, за тротоарите и така нататък, а пък в друг 

момент се оказва, че може би по-голямата част от вас знаете, че живеем в труден 

регион, географско погледнато Родопите са със стръмни места. Село Гьоврен е едно 

от най стръмните склонове места. Цялата горна махала, която е по-голямата част 

идват на джамията, която е на центъра използва тези стълби, които са. Страхотна 

идея между другото това е моя мечта да се направят стълбите, но все не стигат от 

2015 година само, че без осветление няма да е ефективно в момента има няколко 

лампи, които са в окаяно състояние светват, мигат. Пуснали сме даже един кабел 

кмета го няма излезе, извиках го но няма възможност да дойде сме пускали 

принудително един кабел, който да захранва. Те са последователно свързани, ако 

едната изгори, ако е първата или втората останалите четири надолу ги няма никакви 

и наистина е много важно. Осветлението е една от основните задачи на този проект. 

Тези проекти, които са на трите населени места за централните части не е входиран 

такъв проект от 2015-та до към момента. Това мога да го потвърдя на 100%. Може 

би преди това е входиран. Между другото, аз съм го търсил този проект, защото ми 

казаха, че е много хубав. Важно е осветлението. 

 

Г-н Кисьов:- Има проект и се намира в канцеларията на ТСУ. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Г-н Шанов на първия етап да ремонтираме стълбището. 

Доколкото разбрах по самия проект осветлението, което е предвидено, за да бъде 

осветено това стълбище е една доста висока стойност. Аз предлагам г-н Низамов към 

настоящия момент според възможности да ремонтираме осветлението, а на 

следващия етап, следващата година ще бъде поставено и осветление на стълбището. 

Според това, което ще заложим в капиталовата програма. 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря гн Кмете само, защото когато попитах на 

комисиите попитах ви как се разпределяли капиталовите разходи имаше отговор, че 

са по големината на населените места едно, че не е спазена това, което виждам тука 

да ще кажете, защото Гьоврен е получил ПМС 900 000 лв. е еди коя си година как 
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ако погледнем на колко време на четири години гледате. Колко са получили 

населените места и според това ги правим. На 4 години на 8 на 10 години по това ги 

правим назад обаче разликата според мен е малко по-различно. Нищо не казвам 

това си е ваше право да предлагате. Това си е ваша преценка. Благодаря. 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Шанов. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги и 

гости вече действително много се протакаха нещата и знаете много добре значи вие 

сте в новото ръководство колегите тези, които са нови да ви кажа от опит първата 

година когато правихме капиталовите разходи ние само върху капиталовата 

програма работихме близо пет часа и мога да ви кажа, че долу знаете много добре г-

жо Василева как действително беше нарязана тази капиталова програма по 2 000 по 

1 000 лв. Така, че ние след това решихме, че трябва да се окопнят нещата. Виждам 

тука, че действително са събрани в тази капиталова програма знаете, че има 

предложение на всички кметове по населени места. Да правя е Христова, че 

наистина за Беден абсолютно нищо не се е заделяло досега, но колегите също са 

прави и това нещо, което в момента го обсъждаме ние трябваше в суров вид да го 

предложите долу да го обсъдим и тези всички спорове и всичко това да го изчистим 

и сега да влезне една нова капиталова програма, а ние в момента обсъждаме 

капиталова програма, която в готов вид без да се разисква и виждате, че повече от 

един час и никога няма да стигнем до единодушие в тази капиталова програма. 

Повярвайте ми всеки си тегли за населеното място. Така, че като препоръка за 

следващата година действително още в суров вид, когато се предложи капиталовата 

програма да е изчистим долу, всеки да си направи предложенията и съответно тук да 

стигнем до една капиталова програма по която да няма предложение и всичко да е 

изчистено. Действително прави сте дали трябва по дадено населено място може по 

тази капиталова програма да заложим три-четири населени места, да ги изчистим 

тази година, да ги направим като хората догодина обаче да бъдат останалите две-

три населени места, Просто трябва да го вземем като решение това нещо, Дали така 

ще го прави или ще делим капиталовата програма по 1 000 по 2 000 лв. за всяко 

населено място. Вие виждате, че няма как наистина да умрем всички населени 

места. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Тодорова искам да кажа, че няма как 

да се съглася с вас. Предходните години бяхте права след като на комисиите бяха 

резолиране докладните записки сме сядали и сме ги обсъждали, но ни беше 

представен по същия вид както и сега. Всички комисии заседавахте, всички са 

имали възможност да коментират това, което коментирате тук. Г-жа Шапкова е била 

и всички специалисти по ДЗ са били на разположение, г-н Иванов е бил на 

разположение така, че не знам какъв е проблемът днес в залата да се разсъждава 
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вместо долу по време на комисиите. Да прав е г-н Чаушев, че има и неща, които 

допълнително възникват и могат да се коментират, но няма как да се съглася да ми 

кажете, че са давани нещата в суров вариант в предходния мандат. Бяха ни дадени 

докладни записки във варианта в който са входирани в ОбС и резюлирани от 

председателя до ПК. Благодаря ви. Заповядайте г-н Низамов. 

 

Г-жа Низамов:- Уважаеми колеги, Уважаеми гости 80% от всичко това, 

което мъкнем с всичките докладни записки до тука и го коментираме беше 

коментирано и в комисиите. Поне в две от тези от които участвам беше така и се 

получи един водовъртеж в който продължаваме да се въртим. Това всичко беше 

изкоментирано. Първо искате сесията до 12, може и до 12 може и утре до 12 ваше 

право е ама не виждам за какво е този цирк. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Низамов. Заповядайте г-н Чаушев. 

 
Г-н Чаушев:- Не съм съгласен с вас г-н Низамов, защото това, ако за вас е 

цирк, за нас не е цирк. Извинявам се за тона, но не съм съгласен, защото права е г-

жа Тодорова през последните четири години, когато сме обсъждали бюджета на 

община ние целия общински съвет в този състав 17 човека сме сядали долу и сме го 

обсъждали. Този дебат, който ние го водим в момента тука и сме го правили долу и 

когато се качим горе в залата на общинския съвет, ние приемаме за 10, 15 минути 

един бюджет и всичко това е изчистено. Не съм съгласен, че във всички комисии 

поне в нашата бюджета не беше коментиран, аз казвам и си признавам, че по време 

на комисиите и г-н Иванов беше там и вие също бяхте там и други бяха там не съм 

вземал отношение по този въпрос, защото казах, че не бях подготвен. Просто 

служебните ангажименти са ми заели свободното време и не съм бил достатъчно 

подготвен и казах, че за бюджета ще взема отношение в залата. Това не пречи на 

всеки един общински съветник, когато се обсъжда такъв важен документ на община 

Девин да седи и да не казва нищо, да няма предложения и мнения по въпроса. Така, 

че извинявам се много, но не сте права в това отношение. Дебатираме глупости как 

ще са глупости. 

 
Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми дами и господа общински 

съветници само искам да обобщя тоест, аз, защото присъствах на всички комисии 

които се проведоха и всички сме наясно, че имахме възможност повечето от 

докладите бяха изолирани за всяка една от комисиите и имаше възможност да се 

дебатира. Това, че не са дебатира и не се стигна до дебати в някой от комисиите е 

пропусната възможност. Да всеки има право да вземе думата, но препоръката ми е 
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наистина след като предишните години се е работило по този начин да продължим 

да работим по този начин и дебатите да са в комисиите и ако вече нещо остана 

неизяснено от комиците да се дебатира тук и което наистина е важно за населението 

както и бюджета той наистина е важен. Радвам, че водим подобни дебати и 

влезнахме в много детайли, които можехме да ги изчистим по време на комисиите. 

 

Г-жа Василева:-Заповядайте г-н Шанов. 

 
Г-н Шанов:- Благодаря г-жо Председател много прав сте в това, но в 

16:00 часа беше първата комисия и беше до 17:30 чисто технически това, което се 

случва тука, ако трябваше да стане във всяка комисия не е възможно. 16:00 часа на 

практика, ако вземем да я дебатираме 1 час една комисия става 17:30 часа само за 

бюджета говоря. След това имаше друго. Дойде бюджета накрая г-н Ликов водеше 

самото заседание на комисията, вие бяхте там бяхме много конкретни, за да не се 

влиза в нещо, аз не знам защо не искам да се сърдим един на друг, за това нещо. 

Ще го изчистим най-вероятно, ще се говори. Можеше да стане в по-широк мащаб и 

така да се коментира, защото сега когато вземе отношение някой от колегите ми на 

мен ми щраква пък друго нещо, аз може би не съм го видял. Те са 200 страници. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:-Благодаря ви г-н Шанов. Заповядайте г-н Поюклийски. 

 

Г-н Поюклийски:-Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги 

и гости в залата по време на комисиите поставих пред г-н Иванов и колегите, които 

присъстваха един проблем, който наистина е много наболял може всички да сте 

запознати с него. Участъка на общински път от Триград към Девин след тунела 

посока Девин буквално пропада. Всеки ден по пътя минават големи камиони с 

дървен материал, туристи, автобуси с деца, леки автомобили и какво ли още не. 

Въпрос на време е буквално да стане някоя голяма беля, която всички тук ще бъдем 

отговорни. Въпроса ми е следния възможно ли е от бюджета за 2020 г. по някакъв 

начин да бъде инвестирани пари за изграждане на такава подпорна стена, която да 

укрепи самия път, за да предотврати инцидент. Виждам, че има рехабилитация за 

участъка Тешел -Триград. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Поюклийски. Заповядайте г-н Иванов. 

 
Г-н Иванов:- Доколкото разбирам проблема, той се задълбочава. 

Възможности за финансиране на този етап са отворени включително от капиталовата 

програма, ако не бъдат усвоени някое от средствата или тези, които са предвидени 

за миналата година от преходния, които са преминали ти се прехвърли за тази 

година включително бедствия и аварии ще възложа на г-н Шанов да дойдат, да се 
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запознаят със ситуацията, за да може да бъде регистриран обекта и да се 

предприемат действия, за да придвижим нещата до междуведомствената комисия и 

по възможност да бъде финансиран със съдействието на областния управител и се 

надявам, тъй като споделихте, че проблемът доста се е задълбочил. 

  
Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Други колеги. Заповядайте г-

жо Шапкова. 

 
Г-жа Шапкова:- Само да кажа, че в разчета за капиталовите разходи има 

укрепване на общински път Тешел -Триград има заделени 14 000 и едни 1 533, те са 

преходен остатък, аз мисля, че с тези може да се започне изграждането на такава 

подпорна стена и да се прецизира където е най комплиментирания участък. 

 
Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря за уточнението. Тъй като доколкото разбрах на 

комисията доста трудно ще бъде изпълнението и не всеки би се нагърбил с 

изпълнението на подобна подпорна стена. Това означава, че може би СМР ще е 

доста високо. Нека първо да направим едно проучване със специалисти от общинска 

администрация приблизително количествена-стойностна сметка и ако тези средства 

са достатъчни, които ги имаме в бюджета ще го възложим да бъде извършено, ако не 

са достатъчно ще търсим други възможности за финансиране. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Други колеги. Виждам, че 

няма и предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги, тъй като са постъпили доста предложения от 

комисията по „ЗСПЕ” и комисията по „БФЕФП” както и 3 предложение на г-н Чаушев. 

По реда на постъпления ще ги предложа за гласуване. 
- първото предложение на двете комисии е в Приложение 22 точка 5 

Клуб на слепите град Девин и това число 500 преходен остатък от 2019 година от 1 

000 лв. да остане 800 като 200 отидат в т. 6 Сдружение срещу диабета „Ръка за 

ръка””- клон Девин и от 500 да бъдат 700. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 
 
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

16. Приема се. 
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Г-жа Василева:- Г-н Чаушев искам да ви помоля относно вашите 

предложения да ми помогнете като ги зачитате. 

 
Г-н Чаушев:- Първото предложение в Параграф 42-14, 13 000 лв. да 

станат 11 000. От 13000 лв. да бъдат намалени с 2 000 лв. и да станат 11 000 лв. 

Разликата от 2 000 лв. да отиде в Приложение № 21 - 1000 лв. за Волейболния клуб 

„Въча” и 1 000 лв. за Футболен клуб Девин. 
 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Това е предложението на 

г-н Чаушев, който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 
 
5 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 9 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 2 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 16 

Не се приема. 

Г-жа Василева:- Следващото предложение г-н Чаушев относно 

капиталовата програма. 

 

Г-н Чаушев:- Следващото предложение относно капиталовата програма 

дейност 606, Параграф 51-00 рехабилитация на централната част и основен ремонт 

на тротоари по главната улица на село Грохотно от 45 000 лв. да станат 40 000 лв. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение от г-н Чаушев, моля да гласува: 

 
6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Не се приема. 

 

Г-жа Василева:- Последното предложение г-н Чаушев относно 

осветлението в Гьоврен. 

 

Г-н Чаушев:- Имаше още две предложения. То е 

безсмислено. Следващото предложение е дейност 619, Параграф 51 00 основен 

ремонт на обществена тоалетна в село Беден да се промени от тези 15 960 лв. - 13 

000 лв. да отидат за основен ремонт на обществена тоалетна в село Триград и 2 960 

лв. за ремонт на улица до кметството на село жребево, ако се приеме ще уточним 

точно осовите точки, които на терена. 

 

Г-жа Василева:- Колеги, чухте предложението на г-н Чаушев, който 

е съгласен, моля да гласува: 
 
5 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Не се приема. 
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Г-жа Василева:- Другото предложение г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Последното предложение беше да отпадне изграждането 

на видеонаблюдение в село Беден сумата от 4 800 лв. да бъде предложена за 

подмяна на поливната система на градския стадион. 

 

Г-жа Василева:- Колеги, чухте предложението на г-н Чаушев, който 

е съгласен, моля да гласува: 
 
6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 9 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Не се приема. 

 

Г-жа Василева:- Искам само да отбележа, че има допусната 

техническа грешка на стр. 2, т. 1.1 „всички приходи” сумата е 16 176 426 и 

на стр. 3, т. 4.4.2 спортни клубове сумата е 13 000 лв.,а не 12 000 лв. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

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

връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 381 от 30 декември 2019 г. за 

изпълнението на Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 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 2020 година в размер на 16 176 426 лева, 

както следва: 

 

1.1 Всичко приходи  16 176 426 

1.1.1  Приходи за делегирани от държавата дейности 

 (приложение №1.1) 

 

7 644 766 

1.1.1.1 Собствени приходи на звената на делегиран бюджет 1 164 

1.1.1.2 Обща субсидия за делегирани от държавата дейности 6 651 186 

1.1.1.3 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други 

бюджети, сметки и фондове – нето (+/-) 

     -46 453 

1.1.1.4 Преходен остатък от 2019 год. в лева съгл. приложение №5 1 009 948 

1.1.1.5 Преходен остатък от 2019 год. във валута съгл. Приложение №5 28 921  
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1.1.2 Приходи за местни дейности (приложение №1.2) 8 531 660 

1.1.2.1 Данъчни приходи 897 000 

1.1.2.2 Неданъчни приходи 2 101 337 

1.1.2.3 Обща изравнителна субсидия 803 000 

1.1.2.4 Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване 230 800 

1.1.2.5 Целева субсидия за капиталови разходи 603 800 

1.1.2.6 Трансфери между бюджети (нето) -358 708 

1.1.2.7 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз (нето) 

1 135 170 

1.1.2.8 Временни безлихвени заеми от/за държавни предприятия и 

други сметки, включени в консолидираната фискална програма 

(нето) 

 

-124 710 

1.1.2.9 Заеми от банки и други лица в страната – нето (+/-) -580 506 

1.1.2.10  Преходен остатък от 2019 год. съгл. приложение №5 3 824 477 

1.2 Всичко разходи 16 176 426 

1.2.1 Разходи за делегирани от държавата дейности/приложение 

№1.1 

7 644 766 

1.2.2 Разходи за местни дейности /приложение №1.2/ 8 164 017 

 в т. число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи  40 000 

1.2.3 Разходи за делегирани от държавата дейности, финансирани с 

общински приходи /приложение №1.3/ 

367 643 

 

1.3. Утвърждава средносрочна цел за бюджетното салдо по бюджета на 

общината, изчислено на касова основа в размер на (- 4 236 387 лв.) 

2. Приема програма за капиталови разходи за 2020 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране в размер на 13 730 336 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          

603 800 лева, съгласно Приложение № 14. 

2.2 Приема с получените средства от приходи от постъпления от продажба на 

общински нефинансови активи да бъдат погасявани ползваните заеми за 

финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура. 

2.3 Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за 

финансиране със средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №14 

3. Утвърждава разходите за заплати през 2020 година, без звената от 

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

съгласно Приложение №28 

3.1 Определя численост на персонала за делегираната от държавата дейност  

„Общинска администрация” – 80.5 бройки 
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в т.ч. за сметка на единните разходни стандарти – 71.5 бр. 

и дофинансирани за сметка на собствените приходи - 8 бр.  

и  по ПМС 66 – 1 бр. 

3.2 Разпределението на плановите разходи за заплати за 2020 година, 

съгласно приложение №28 

3.3 Числеността на персонала за делегираните от държавата дейности във 

функция „Образование” с изключение на училищата, детските градини и центровете 

за подкрепа за личностно развитие, които прилагат система на делегирани бюджети, 

се определят от кмета на общината в рамките на средствата определени по 

стандартите и утвърдените размери по т.3 от настоящото решение. 

3.4 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 – 22 195 лв. 

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

18 000 лв. в т. ч. 3 000 лв. за финансова помощ за семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми и 5 000 лв. по решение на комисията назначена със 

заповед на кмета. Комисията към община Девин, определя еднократни помощи в 

размер до 200 лева. 

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

11 282 лв. 

4.4 Субсидии за: 

4.4.1 читалища – 208 800 лв., съгласно Приложение № 9 

4.4.2 спортни клубове – 13 000 лв., съгласно приложение №21 

4.4.3 Организации с нестопанска цел – 11 700 лв., съгласно Приложение      

№22 

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 4 840 лв. 

5.3 Разходи за представителни цели на кметовете в населените места в 

размер на 3 000 лв., както следва 

5.3.1 кмет на с.Беден – 300 лв. 

5.3.2 кмет на с.Брезе – 300 лв. 

5.3.3 кмет на с.Гьоврен – 300 лв. 
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5.3.4 кмет на с.Грохотно – 300 лв. 

5.3.5 кмет на с.Триград – 300 лв. 

5.3.6 кмет на с.Лясково – 300 лв. 

5.3.7 кмет на с.Селча – 300 лв. 

5.3.8 кмет на с. Осиково –300 лв. 

5.3.9 кметски наместник на с.Михалково – 150 лв. 

5.3.10 кметски наместник на с.Стоманево – 150 лв. 

5.3.11 кметски наместник на с.Жребево – 150 лв. 

5.3.12 кметски наместник на с.Кестен – 150 лв. 

5.4 Разходи за представителни цели на Председателя на Общински съвет в 

размер на 3 920 лв. 

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

транспортни разходи и на лицето на което община Девин поема разходите за наем: 

6.1 За пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно 

Приложение № 24 

6.2 За наем – съгласно Приложение № 23 

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

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

Приложение № 29. 

8. Одобрява индикативен годишен разчет на сметките за средства от 

Европейския съюз в размер на 9 570 252 лева, съгласно Приложение № 25 

9. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности с 

показатели за 2021 г. и прогнозни показатели за периода 2022 г. и 2023 г., по 

приходите, помощите, даренията, бюджетните взаимоотношения и финансирането, 

съгласно Приложение №30 

10. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно 

Приложение №27 

11. Определя максималния размер на дълга, както следва 

11.1 Максималния размер на новия общински дълг за 2020 година в размер на 

0 лв. 

11.2 Общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през 2020 г. в 

размер на 0 лева 

11.3 Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към 

края на 2020 година в размер на 2 641 453 лева 

11.4 Намерението за поемане на нов дълг по чл.13 от ЗОД през 2020 г. – в 

бюджета не е предвидено поемане на нов общински дълг 

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

могат да бъдат натрупани през 2020 година в размер на 8 465 755 лева. 

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

да бъдат поети през 2020 година в размер на 7 305 722 лева 
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14. Определя размера на просрочените задължения за 2019 година, които ще 

бъдат разплатени от бюджет 2020 година в размер на 609 761 лева, съгласно 

приложение №1 

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

бъдат събрани през 2020 година в размер на 277 570 в т.ч от данъци и наеми –     

126 000  лв. и от т. битови отпадъци – 151 570 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 утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.  

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

разпределението. 

17.3. 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. 

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

отчети и обяснителните записки към тях. 

17.5. 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 и от сметките за средства от ЕС 

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

международни, национални и други 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 2020 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. 
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18.3. при предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се 

спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от ЗПФ. 

18.4. 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 ползва временно свободните средства по бюджета на общината за 

текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други 

плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на 

делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на 

местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, 

като не се променя предназначението на средствата в края на годината. 

19.2. 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.  

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

за финансирани и за съфинансиране на общински програми и проекти. 

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

съгласно Приложение №31 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

74 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 27.01.2020 г. относно: Извършване 

на административен одит и вътрешен одит на Общинска администрация – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище от всички комисии. Имате думата за предложения и мнения по 

нея. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, 

колеги и гости единственото ми питане е за какъв период ще бъде направен 

този финансов и административен одит, защото никъде не пише в ДЗ поне, 

аз не срещнах има ли период, година и така нататък. Благодаря. 

 

Г-н Иванов:- Периода, за които ще бъде извършен е в зависимост от 

това какви ще бъдат констатациите. Може да бъде за четири или за осем 

години. С предварителните разговори, които съм водил с потенциални 

извършители хора, които могат да се нагърбят с извършването на подобен 

одит заявиха, че с оглед констатациите, които ще направят незнам в колко 

мандата се биха върнали. С оглед това нарушенията къде са допуснати да се 

изследват и така нататък. Ако имате конкретно предложение го направете. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Това всичко е хубаво, ако наистина намеренията са 

искрени и не целят нещо друго, а това, което е залегнало в докладната 
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записка. Не разбрах точно отговора, защото май слагаме каруцата пред 

магарето няма как да има констатации без да знаем за какъв период ще се 

прави проверката.  

 

Г-н Иванов:- Ще се ориентираме за последните четири години от 

управлението, но, ако има допуснати нарушения назад във времето, тъй 

като има процеси, които са се случвали и преди четири годишното 

управление, те ще бъдат отразени в доклада.  

 

Г-н Даскалов:- Значи, аз това имах на предвид и затова правя едно 

предложение одита да бъде за 8 години за два мандата поне, за да бъдат 

анализирани наистина допуснатите грешки през по голям период от време и 

това да ви даде възможност да направите съответните изводи за евентуални 

промени къде какво се е сгрешило през последните години. То няма как 

когато се е работило да няма допуснати грешки. Затова правя точно това 

предложение да имаме срок в ДЗ и той да е за последните два мандата. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Даскалов като точка коя или къде да бъде 

записано.  

 

Г-н Даскалов:- Може би в изречението, където пише считам, че ще 

бъде полезно да се проведе вътрешен одит на администрацията за период 

считано от ноември 2011 до ноември 2019 година или в самото решение. 

Дава принципно съгласие да се извършат административен одит и вътрешен одит 

на Общинска администрация – Девин. 

 

Г-жа Василева:- Други предложения. Виждам, че няма и предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Зачитам предложението, което направи г-н Даскалов става въпрос, че 

се дава принципно съгласие да се извърши административен одит и вътрешен одит 

на Общинска администрация – Девин, за периода, които предложихте г-н Даскалов 

считано от ноември 2011 до ноември 2019 година. Колеги, които е съгласен с 

така направеното предложение, моля да гласува: 

 

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Остава без 

решение. 
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- Ще прегласуваме предложението на г-н Даскалов наново. Зачитам 

предложението на г-н Даскалов за колегите, които сега дойдоха във връзка с ДЗО - 

16 от 27.01.2020 г. относно: Извършване на административен одит и вътрешен одит 

на Общинска администрация – Девин. В решението т. 1 дава принципно съгласие да 

се извърши административен одит и вътрешен одит на Общинска администрация – 

Девин. Г-н Даскалов предлага да се допълни за периода от ноември 2011 до 

ноември 2019 година. Колеги, които е съгласен с така направеното предложение, 

моля да гласува: 

 

7 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Остава без 

решение. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Ако позволете да се намеся малко. Аз не виждам 

колегите от какво се притесняват този одит да обхване един по дълъг 

период от време, които ще даде една що годе по ясна картина и представа 

за как е функционирала самата администрация в този по дълъг период. Сега 

изключваме, кой е управлявал не ме интересува, кой е управлявал през 

последните 4-5 години, говорим за принципни неща. Има една идея, която е 

коментирахме в комисията. Г-н Иванов беше достатъчно изчерпателен, г-н 

Люнчев също взе отношение по това и се обединихме около това, че е нещо 

положително. Съгласете се този одит да обхване само един мандат. Даже, 

ако трябва да бъдем принципни трябва да обхване един малко по голям 

период от време, защото всеки един ръководител на тази администрация, 

които държи на тази администрация през тези последните години е работил 

по различен начин. Неможе от ръководството на един кмет да добием ясна 

представа как функционира тази администрация, защото г-н Иванов сега в 

момента вие сте кмет и имате идея за работа на тази администрация, 

предишния кмет е имал други идеи за работа на тази администрация и е 

работил според неговите идеи. По предишния кмет е имал още по други 

идеи и тя е работила по неговите идеи. Г-н Семчев е бил два мандата и той 

е работил по съвсем негови виждания и за да се добие една по цялостна и 

ясна картина, аз не виждам нищо страшно даже, ако мога да бъда по смел е 

да се обхванат последните три мандата. По принцип говоря, за да се добие 

повече представа.  

 

Г-н Иванов:- Едно допълнение само искам да направя това, което в 

предварителните разговори, аз и преди малко го казах по някой от 

операциите, които са извършвани в общината може периода да е по дълъг 
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дори от осем години докато се изчисти нали назад във времето, тоест одита, 

които ще бъде възложен няма да има фиксиран период. Ние започваме отзад 

напред докъдето се стигне може би в един период, може да се стигне и в по 

дълъг от осем години назад. Предполагам, че да действително вие сте прав, 

че дори и така да бъде формулирано както е предложението на г-н 

Даскалов.  

 

Г-жо Станчева:- Ако позволите и аз да кажа няколко думи. 

Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми госпожи и господа 

общински съветници в тази зала в по-предходния общински съвет през 2014 

г. завърши проекта по ОПАК, на които бях ръководител и се направи 

функционален анализ на администрацията. Въз основа на този 

функционален анализ на администрацията, който всъщност представляваше 

един административен одит на администрацията се утвърди настоящата 

структура, по която работим вече пет години. Аз не знам какви са вашите 

страхове и опасения, но този административен одит конкретно и направения 

функционален анализ, са препокриващи се дейности, които реално 

изследват процесите в момента на работа на администрацията. Дали ще 

разглеждаме по дълъг период, ние имаме материали. Направен е анализ на 

дейността до 2014 година и е приета структурата във връзка с проведения 

функционален анализ на администрацията, по която работим и до днес. За 

устойчивостта на този проект трябваше да минат пет години и ние стриктно 

сме спазвали изискванията по този анализ. Сега отново ще се направи 

административен одит. Не знам какви са замислите по принцип на 

ръководството в детайли, но чета това, което е като програма и като 

процедура за административния одит. Той се прави на база на сега 

действащата дейност и на документите. Дали ще разглеждаме отново онзи 

анализ, които е направен за предходния период и въз основа, на които сега 

са изпълнени предписанията, предполагам, че одитиращите организации ще 

гледат и този документ. Същото е и за другия одит. Това е което исках да 

кажа. За мен периодът не е толкова страшен и определящ по отношение на 

административния одит. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Станчева. Заповядайте г-н 

Люнчев. 

 

Г-н Люнчев:- Колеги, аз, ако може да внеса малко яснота в 

провеждането на един такъв одит както и методиката. Методиката е 

следната те правят снимка на настоящата ситуация, която е в момента след 

което правят анализ на всички плюсовете и минусите след като бъдат 

анализирани правят препоръки за подобрение и възможности, което 
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означава, че, ако те видят проблем ясно е че ще влезнат в детайли и ще се 

върнат назад във времето докъдето е необходимо. Те в момента ще направят 

снимка на настоящата ситуация.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Люнчев. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Страхотно значи няма причина да е за дълъг период, аз 

така да го разбирам. Нали така.  

 

Г-н Люнчев:- Аз не знам, защо коментираме периода. 

 

Г-н Шанов:- Така или иначе въпросите са за коментираме така, че 

коментираме го затова, защото някой го е почнал и затова го коментираме.  

 

Г-н Даскалов:- Значи не става на въпрос толкова за 

административния одит, отколкото за вътрешният одит. Това са две 

различни неща, ако ви прави впечатление в ДЗ и те са разделени. 

Административния одит както поясни и г-жа Станчева е направена една 

програма, били сме одобрени, изпълнили сме я за пет години и тя е 

приключила. Тогава са дадени едни насоки както казах, те са изпълнени, 

контролирани са и е приключило. Сега г-н Иванов е решил да прави нова и 

няма нищо лошо даже го апелирам за това нещо, аз още в стъпването му 

казах, че има нужда от промяна в структурата на общината, за да вървят 

нещата по добре. Въпроса е за вътрешния одит, които касае повече 

финансовия отдел въпроси, сделки и операции. Затова казвам, че е добре 

той да обхване по голям период от време за два мандата назад, а не един. И 

ако искате тогава да направя едно ново предложение - дава принципно 

съгласие да се извърши административен одит и вътрешен одит, който да обхване 

периода от ноември 2011 до ноември 2019 година. Да стане ясно за това 

нещо, че срока касае само това. 

 

Г-жа Василева:- Но вие това предложихте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Някой го разбират като цяло. Вътрешен одит, които да 

обхване периода от ноември 2011 до ноември 2019 година. Това да касае само 

вътрешния одит без административния одит. Административния одит както 

прецени той. 

 

Г-жа Василева:- Колеги предлагам още веднъж на гласуване 

предложението на г-н Даскалов, което гласи: дава принципно съгласие да 
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се извърши административен одит и вътрешен одит за периода от ноември 

2011 до ноември 2019 година. Колеги, които е съгласен, моля да гласува: 

 

8 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

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

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 20 и чл. 17, т. 1 от 

ЗМСМА, за по-ефективно управление и реализиране на програмата по чл. 44, ал. 5 

от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава принципно съгласие да се извършат административен одит и 

вътрешен одит , за периода от ноември 2011 до ноември 2019 година на 

Общинска администрация – Девин. 

 

2. Задължава кмета на община Девин да възложи изпълнението на одитите 

при строг организационен и финансов контрол, в рамките на утвърдения общински 

бюджет, и да представи пред общинския съвет отчет за изпълнението. 

 

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

гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 129 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно 

управление - Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии, ако имате нещо относно ДЗ заповядайте. 
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Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 129 от 19.09.2019 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2021 г. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 
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Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 130 от 19.09.2019 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване 

на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация 

на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура - Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче”- гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Василева:- Всички тези четири докладни са аналогични на 

тази, която разгледахме.  

 

Г-н Даскалов:- Тъй като тези ДЗ са аналогични предлагам да не ги 

четем. Минали са през комисиите.  

 

Г-жа Василева:- Необходимо е за протокола. Заповядайте г-н 

Чаушев.  

  

Г-н Чаушев:- Само едно уточнение. Предложението беше въпросът 

г-н Иванов да не чете цялата ДЗ само с две-три изречения да се каже за 

какво става на въпрос, а вече процедурата по поименното гласуване с 

проекта за решение ще си бъдат прочетени. 

 

Г-жа Василева:- Вие разбрахте, че сме на ДЗО - 22 има 

положително становище на всички постоянни комисии. Имате думата за 

предложения и мнения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 22 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 130 от 19.09.2019 г., както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2022 г.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 86 от 24.07.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на 

територията на гр. Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:- Ако искате да я представя с няколко думи, нали беше 

предложено да не ги зачитам. /Представя се ДЗ./ 

 

Г-жа Василева:- Да. ДЗ е аналогична на предходната. Колеги имате 

думата. Виждам, че няма и затова предлагам прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

1. Изменя свое Решение № 86/24.07.2019 г. по точка 2 в частта  на условия 

на погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.02.2021 г. 

2. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 127 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „Флаг” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна 

служба „Пожарна безопастност и защита на населението.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:- Представи докладната с няколко изречения. 

 

Г-жа Василева:- ДЗ има положително становище на всички комисии. 

Имате думата за предложения по нея. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
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Колеги, чета следния проект за Решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Изменя свое Решение № 127 от 19.09.2019 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2021 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 05.02.2020 г. относно: Изменение 

на Решение № 128 от 19.09.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда - гр. Девин, община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:- Представи ДЗ с няколко изречения. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

стоновище на всички комисии. Колеги, ако имате нещо да допълните. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК,  

  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 128 от 19.09.2019 г. , както следва: 

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2021 г. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 31.01.2020 г.относно: Определяне 

броя на таксиметровите автомобили, работещи на територията на община Девин, 

както и условията и реда за разпределянето им между превозвачите. Определяне на 

минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър 

пробег по съответната тарифа, валидни за територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Благодаря, г-н Иванов. Има 

положително стоновище на ПК „БФЕФП” и ПК „УТОССГС”. Колеги, ако искате 

вие нещо да добавите и да попитате имате думата. Тъй като виждам, че няма 

и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 26 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 24 „а”, алинеи 

10, 11 и 12 от Закона за автомобилните превози: 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Брой на таксиметровите автомобили, работещи на територията на 

община Девин – 50 бр. 

 

2. Максимален брой таксиметрови автомобили с издадено разрешение за 

таксиметров превоз на един собственик - 6 бр.  

 

3. Максимална цена през 2020 г. за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег нощна тарифа 1.10 лв./км, дневна тарифа 1.00 лв./км. 

 

4. Минимална цена през 2020 г. за таксиметров превоз на пътници за 

един километър пробег нощна тарифа 0.80 лв./км, дневна тарифа 0.70 лв./км. 

 

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

гласува: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- По процедурата може ли. Понеже си погледнах 

часовника и видях, че продължението на сесията е 5 часа. Съгласно чл. 64 

от правилника редовното заседание на общински съвет може да бъде до 5 

часа с прекъсване от 1 час. Ние направихме една почивка от 15 мин. след 7-

8 мин. изтича времето за редовното заседание и затова предлагам то да 

бъде удължено с 1 час като предполагам, че до тогава ще приключи 

заседанието. 
 

Г-жа Василева:- Колеги има предложение от г-н Чаушев за 

удължаване на днешното заседание с още 1 час, които е съгласен моля да 

гласува:  
 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 
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14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 10.02.2020 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Имате думата за 

разисквания по темата. Както виждате ще се предложи при невъзможност на 

кмета на община Девин да присъства трябва да има човек, които да го 

замества. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, 

колеги и гости в залата понеже в последния момент ни беше предоставена 

тази ДЗ, а ние имаме опит от миналия мандат където се развихриха тук едни 

обсъждания за инвестиционна програма и тази докладна винаги е била 

подплатена с инвестиционна програма, с доклад, с отчет и така нататък. 

Искам да попитам има ли такива отчети и доклади. Понеже на 19.03.2020 г. 

е заседанието не е ли по удачно така да се каже на по късен етап да вземем 

това становище, тъй като ние трябва и да ви упълномощим как трябва да 

гласувате на това заседание. Благодаря. 

 

Г-н Иванов:- Ще дам думата на г-жа Станчева с оглед писмото, което 

е изпратено до нас да ви информира какво е искането и какви са 

възможностите. Такива отчети ще бъдат предоставени, но все още не са 

предоставени и на нас.  

 

Г-жа Станчева:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници това е стандартното 

решение, което е приемано и в началото на миналата година за 

упълномощаването на кмета. Материалите както е записано в последния 

абзац на писмото ще бъдат предоставени до три седмици преди заседанието. 

Тогава кмета ще може да ги предостави. Те ще бъдат предоставени на нас по 

електронната поща, но за да не се налага предварително изпълнение на 

решението, тъй като до 09.03.2020 г. трябва да изпратим по емайл 

решението, затова го предлагаме за упълномощаване предварително. Така 

или иначе кмета е упълномощен представител, а вие в допълнителна среща 

след като се разгледат материалите евентуално, може да коментирате как 

той да гласува. В решенията не е казано за приемане и така нататък до тук 
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просто в предходното решение от март месец може да го видите и на 

страницата на общината е дадено по същия начин с предварително 

изпълнение в последната му точка, защото предходния ден беше взето. Това 

е което имам да кажа. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н 

Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги 

и гости в залата не съм много съгласен с вашето твърдение г-жо Станчева, 

обръщам се към вас, защото ние винаги тези решения в последните 4 години 

сме ги взимали заедно с представяне на отчети и разчети за капиталовата 

програма във ВИК асоциацията. Вярно е ние ще дадем мандат на кмета на 

общината да представя позицията, но ние в заседание на общински съвет 

трябва да изразим тази позиция. Така или иначе ние трябва отново да се 

съберем и да изразим позиция по отношение на отчета, по отношение на 

дейността на асоциацията, по отношение на инвестиционната програма и по 

всичко това, за което ще дадем мандат на кмета, до сега винаги тези ДЗ са 

придружени с писмото на областния управител заедно с приложените 

отчети. Аз като председател на общинския съвет в предишния мандат съм ги 

изисквал колкото се може по рано да ги получим, за да може на колегите 

общински съветници да им е ясно за какво става на въпрос. По принцип така 

сме действали, аз сега за себе си какъв мандат ще дам на г-н Иванов да 

представлява позицията си на община Девин както и всички останали без да 

са запознати с това какво е направено за община Девин за 2019 г., какво се 

предвижда в ВИК сектора за 2020 г. съобразно нашето членство там в 

асоциацията и така нататък. Виждате какъв голям проблем възникна с 

водата и ние сега не че няма, да дадем мандат на кмета сега ще го дадем, 

ама в един вид на сляпо. Затова предлагам към момента към тази ДЗ да се 

въздържим от решение и в едно извънредно заседание в 5 часа в една 

единствена точка упълномощаваме кмета, изразява позицията с едно 

предварително изпълнение и никой няма да ни атакува в това отношение. 

Всеки за себе си ще си направи някакъв извод. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Заповядайте г-жо 

Станчева. 

 

Г-жа Станчева:- Само да допълня в такъв случай трябва да се вземе 

решение до 9 март и да бъде с предварително изпълнение, след като 

пристигнат материалите и в решението, вие ще отбележите как да вземе 

решението.  
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Г-н Даскалов:- Когато съм присъствал на такова заседание на 

Асоциацията на „ВИК” - Смолян винаги съм бил упълномощаван точно как да 

гласувам по всички конкретни въпроси. Както е гласувано от общински 

съвет. 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми дами и господа 

общински съветници с оглед закона и правилника кмета представлява 

община Девин. Аз не виждам пречка да делегирате права и да 

упълномощите лице, което да ме замества. На следващо заседание след като 

се представят материалите ние да ги дискутираме и да вземем позиция 

принципно как да се гласува. Тоест сега да се делегират правата да 

упълномощите лице, което ще ме замества, ако, аз не мога да присъствам, а 

на следващо заседание след като се представят материалите ще ги 

дискутираме заедно и ще вземем принципна позиция как да гласувам.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Това не пречи за заместващия представител на 

общината да го вземем и когато обсъждаме и позицията на общински съвет, 

която вие ще изразите в заседанието на „ВИК” асоциацията. Това няма 

никаква пречка. Дали ще го вземем сега, дали после когато се събираме 

отново да разглеждаме тези отчети и инвестиционна програма на ВИК.  

 

Г-жа Василева:- Г-н Чаушев докладната е влезнала в ДР и трябва 

да се вземе някакво решение  

 

Г-н Чаушев:- Аз не казвам да се оттегли. Казвам моето предложение 

какво е да не взимаме решение към момента и да свикаме една извънредна 

сесия. 

 

Г-жа Василева:- Колеги, моето предложение е при невъзможност 

кмета на общината да участва да бъде заместван от г-н Николай Юруков – 

заместник кмет на община Девин. Други предложения. Виждам, че няма и 

затова, предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението, което направих при 

невъзможност кмета на община Девин да присъства в заседанията на общото 
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събрание на асоциацията по ВИК да бъде заместван от г-н Николай Юруков -

заместник кмет на община Девин. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 198е ал. 3 и ал. 

5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Упълномощава и дава мандат на кмета на община Девин, представител на 

общината в Асоциацията по В и К на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян, да представи позицията на 

община Девин и с правото да гласува по решенията, посочени в дневния ред на 

предстоящото редовно заседание на Асоциацията по ВиК – гр. Смолян, както следва: 

 

1. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Асоциацията по 

ВиК – Смолян за 2019 г.  

 

2. Дава мандата на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК – Смолян за  

2019 г. 

3. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на отчета за изпълнението на подробната инвестиционна 

програма на „ВиК” ЕООД – гр. Смолян и за реализираните инвестиции в активи 

публична държавна и публична общинска собственост през 2019 г. 

 

4. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на проект на бюджет на Асоциацията по ВиК – Смолян за 

2020 г., на основание чл. 20, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.  
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5. Дава мандат на кмета на община Девин за обсъждане и приемане на отчет 

за техническото и експлоатационно състояние, както и за наличните водни ресурси 

на рисковите водоизточници, представляващи държавна и общинска собственост, 

намиращи се в обособената територия обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Смолян, 

извършен на база анализи от ползването им през предходни години. 

 

6. Дава мандат на кмета на община Девин за обсъждане и приемане на 

подробна Инвестиционна програма на „ВиК” ЕООД – гр. Смолян за 2020 г. 

 

II. При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на 

19.03.2020 г., Общински съвет – Девин упълномощава г-н Николай Неделчев  

Юруков заместник кмет на община Девин за представител на община Девин в 

заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

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

гласува: 

 

15 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 
 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 
 

Г-н Чаушев:- Право на отрицателен вот. Уважаема г-жо Василева, 

Уважаеми г-н Иванов, колеги общински съветници не искам да го приемате 

като призюнкция не съм против това нещо, аз съм „ЗА” просто виждам 

нарушение във самата процедура по вземане на решението и в тази връзка 

искам да кажа, че на предишните обсъждания в предишния мандат, когато 

сме гледали позицията на общината по всички тези точки, които се обсъждат 

във ВИК асоциацията е присъствал и представител. Една година беше шефа 

на ВИК - г-н Николов, след това последните една, две години присъстваше 

г-н Стаматов като ръководител на звеното на ВИК асоциацията в Девин. Аз 

сега искам да задам един литоричен въпрос на г-н Иванов каква позиция ще 

изразите сега, когато, ние ви упълномощите да представлявате общината 

във тази връзка след като нито ние, нито вие сте се запознали с отчетите и 

всичко това нещо. 
 

Г-н Иванов:- Аз мисля, че отговорих вече на този въпрос, тъй като 

отчетите ще бъдат предоставени три седмици преди заседанието. След като 

бъдат предоставени, те ще бъдат представени на всички общински 

съветници и ще бъде поканен представител на ВИК асоциацията на сесия на 
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общинския съвет, на която да ги дебатираме, разискваме и тогава 

общинския съвет ще вземе позиция, която ние ще изразим.  

 

Г-н Чаушев:- Да съгласен съм. Тогава, защо бързаме да вземем това 

решение като след това пак ще го разглеждаме. 

 

Г-н Иванов:- За да може да спазим срока в който трябва да 

представим решението с представителите от община Девин, които ще 

участват в ВИК асоциацията. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 30.01.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за предоставяне под наем на обекти - публична общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги дебатирано е в 

комисиите и има положително становище на ПК „БФЕФП”, ПК „УТОССГС” и ПК 

„ЗСПЕ”, като комисията по „БФЕФП” предлага във всички точки от 1 до 10 срока 

да бъде от 10 години. Имате думата за разисквания. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението на ПК „БФЕФП” във всички 

точки от 1 до 10 срока да бъде за 10 години. Колеги, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 28 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7, при условията и по 

реда на ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 102, ал. 6 във връзка с ал. 4 

95 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

от Закона за лечебните заведения и чл. 54, т. 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за провеждане на публичен търг или публично оповестен 

конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на: 

 

1. Помещение за лекарски кабинет, в с. Гьоврен, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 18 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда, разположена в 

имот - кв.14, парцел XVII по ПУП на с. Гьоврен, целия с площ 700 кв.м. актуван с 

АПОС 45/03.09.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна 

месечна наемна цена в размер на 14.40 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.8 от 

Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години. 

 

2. Помещение за лекарски кабинет в с. Лясково, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 12 кв.м., находящо се в ляво от входа на трети етаж в сграда, 

разположена в имот - кв.15, парцел XI, по ПУП на с. Лясково, актуван с АПОС 

19/26.03.1997г., целия с площ 310 кв.м. вид собственост: Общинска публична, с 

начална тръжна месечна наемна цена в размер по 10.80 лв. с ДДС, съгласно р.III, 

т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години. 

 

3. Помещение за лекарски кабинет в с. Лясково, община Девин, обл. Смолян, 

с площ от 12 кв.м., находящо се в дясно от входа на трети етаж в сграда, 

разположена в имот - кв. 15, парцел XI, по ПУП на с. Лясково, актуван с АПОС 

19/26.03.1997 г., целия с площ 310 кв.м. вид собственост: Общинска публична, с 

начална тръжна месечна наемна цена в размер по 10.80 лв. с ДДС, съгласно р.III, 

т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години. 

 

4. Помещение за лекарски кабинет, в с. Осиково, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 20 кв.м., находящо се на трети етаж, в сградата на кметство 

с.Осиково, разположена в имот - кв.16, парцел I, по ПУП на с. Осиково, целия с 

площ 350 кв.м. актуван с АПОС 63/20.10.1997 г., вид собственост: Общинска 

публична, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 16.00 лв. с ДДС, 

съгласно р.III, т.5, к.8 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 

години. 
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5. Помещение за лекарски кабинет, в с. Михалково, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 27 кв.м., находящо се на първи етаж в двуетажна масивна сграда, 

разположена в имот - кв.14, УПИ II,  по ПУП на с. Михалково, целия с площ 1902 

кв.м. актуван с АПОС 242/25.03.2003 г., вид собственост: Общинска публична, с 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на 27.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, 

т.5, к.6 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години. 

 

6. Помещение за лекарски кабинет, в с. Грохотно, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 20 кв.м., находящо се в западната част от втори етаж на 

двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 

17957.501.279, с номер на предходен план кв.9, парцел Х, по ПУП на с. Грохотно, 

целия с площ 1266 кв.м. актуван с АПОС 118/30.09.1998 г., вид собственост: 

Общинска публична, с начин на трайно ползване: за административна сграда, 

комплекс, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18.00 лв. с ДДС, 

съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 

години. 

 

7. Помещение за лекарски кабинет, в с. Грохотно, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 20 кв.м., находящо се в западната част от втори етаж на 

двуетажна масивна сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 

17957.501.279, с номер на предходен план кв.9, парцел Х, по ПУП на с. Грохотно, 

целия с площ 1266 кв.м. актуван с АПОС 118/30.09.1998 г., вид собственост: 

Общинска публична, с начин на трайно ползване: за административна сграда, 

комплекс, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 18.00 лв. с ДДС, 

съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 

години. 

 

8. Помещение за лекарски кабинет, в с. Триград, община Девин, обл.  

Смолян, с площ от 25 кв.м., находящо се на първи етаж от двуетажна масивна сграда 

с идентификатор 73105.501.166.1, със застроена площ 130 кв.м., брой етажи 2, с 

предназначение: Здравно заведение. Сградата е разположена в поземлен имот с 

идентификатор 73105.501.166 по ПУП на с. Триград,  актуван с АПОС 14/20.03.1997 

г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна наемна цена в 

размер на 22.50 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 на Наредба №2 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, за срок от 10 години. 
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9. Помещение за лекарски кабинет, в с. Селча, община Девин, обл. Смолян, 

с площ от 40 кв.м., находящо се на първи етаж в сграда, разположена в поземлен 

имот - кв.3, парцел IV, по ПУП на с. Селча, целия с площ 1080 кв.м. актуван с АПОС 

22/31.03.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с начална тръжна месечна 

наемна цена в размер на 36.00 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, к.7 от Приложение №1 

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

имущество на Община Девин, за срок от 10 години. 

 

10. Помещение за лекарски кабинет, в с. Кестен, община Девин, обл. 

Смолян, с площ от 12 кв. м., разположено в западната част от втори етаж на 

сградата на кметството, кв. 20, парцел XII, по ПУП на с. Кестен, целия с площ 600 

кв.м. актуван с АПОС 65/21.10.1997 г., вид собственост: Общинска публична, с 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на 8.40 лв. с ДДС, съгласно р.III, т.5, 

к.9 от Приложение №1 на Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 10 години. 

 

11. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ОТСЪСТВА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 04.02.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване на ПУП - ПР, за промяна на УПИ VII, УПИ VIII и УПИ XV /ПИ 

20465.502.1184 и ПИ 20465.502.1185 в кв. 91 по ПУП на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на ПК „УТОССГС”. Ако искате нещо да добавите или да попитате. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за  изработване на ПУП - ПР, за промяна на УПИ VII, УПИ VIII и 

УПИХV/ПИ 20465.502.1184 и ПИ 20465.502.1185/ в кв. 91 по ПУП на гр. Девин и 

частична промяна на улична регулация при о.т. 1535 и обособяване на нова 

пешеходна алея в кв. 91. 

 

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

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

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 05.02.2020 г. относно: 

Предоставяне за безвъзмездно управление на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на на ПК „УТОССГС” като има и предложение към двете точки 

след думата „под наем” да се добави „на медицински специалисти 

работещи в МБАЛ ДЕВИН”. Освен това и аз искам да направя едно 

предложение в точка 1 и 2 също да бъде опоменат срока от 10 години. Ако 

вие имате някакви предложения.  

 

Г-н Низамов:- Когато се предоставят, ако може да се наблегне на 

плащането на тока и водата. Да си го поемат, те като задължение и да 

издирват задълженията от самите лекари, защото това ляга доста на 

общината. 

 

Г-жа Василева:- Напълно ви подкрепям г-н Низамов. Заповядайте г-

н Иванов.  

 

Г-н Иванов:- Кога разбрахме, че срока е изтекъл на тези договори. 

Наложи се да открием партиди на ползвателите в EVN с оглед задълженията, 

които за в бъдеще ще бъдат натрупани да се отнасят конкретно до 

ползвателите на съответните помещения и тогава стана ясно, че срока на 

договора е изтекли в тази връзка трябва да има решение на общинския 

съвет. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението направено от ПК 

„УТОССГС” към двете точки след думата „под наем” да се добави „на 

медицински специалисти работещи в МБАЛ ДЕВИН”. Колеги, който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

- Подлагам на гласуване предложението, което направих в точка 

1 и 2 срока до 10 години да бъде заменено от 10 години. Колеги, който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

 

На основание чл.  21 ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на имоти 

общинска собственост както следва: 

1. Част от жилищна сграда – еднофамилна / временна сглобяема къща на 

два етажа с № 3 / с идентификатор 20465.504.1072.1, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на ИД на 

АГКК-Смолян, с адрес на сградата: гр. Девин, община Девин, обл. Смолян, 

ул.”Опълченска” №1, със застроена площ 215 кв.м. на два надземни етажи, 

разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.504.1072, гр. Девин, община 

Девин, обл. Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

заповед РД-18-90/18.12.2009 г., на ИД на АГКК – гр. Смолян, целия с площ 1001 

кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10м.), при граници и съседи: 20465.504.5056, 

20465.504.5054, 20465.504.1003, за срок от 10 г. на „МБАЛ Девин” ЕАД гр. Девин, с 

право дружеството да преотдава жилищната сграда под наем на медицински 

специалисти работещи в МБАЛ ДЕВИН, по тарифи съгласно приложение №1 

на Наредба №2 за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинската 

собственост на Община Девин. 

 

2. Жилищна сграда – еднофамилна / временна сглобяема къща на два етажа 

с №4 / с идентификатор 20465.504.1141.1, по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрени със Заповед №РД-18-90/18.12.2009 г. на ИД на АГКК-Смолян, с 

адрес на сградата: гр. Девин, община Девин, обл. Смолян, ул. „Опълченска”, със 

застроена площ 107 кв. м., с един надземен етаж, разположена в поземлен имот с 
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идентификатор 20465.504.1141, гр.Девин, община Девин, обл. Смолян, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

90/18.12.2009 г. на ИД на АГКК - гр. Смолян, целия с площ 412 кв. м. Трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване (до 10 м.), при граници и съседи: 20465.504.5054, за срок от 10 г. на 

„МБАЛ Девин” ЕАД гр. Девин, с право на дружеството да преотдава жилищната 

сграда под наем на медицински специалисти работещи в МБАЛ ДЕВИН, по 

тарифи съгласно приложение №1 на Наредба №2 за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинската собственост на Община Девин.   

 

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

действия по изпълнението на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 
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Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 05.02.2020 г. относно: 

Разпореждане с общински движими вещи /Инертен материал/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на ПК „БФЕФП” и ПК „УТОССГС”. Ако вие имате някакви 

предложения. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 31 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост,   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажба на движими вещи частна общинска собственост  /инертен материал - 

баластра/:  

- в района на имот с кадастрален номер 20465.505.1586 - 5707, 67 м3. 

- в района на имот с кадастрален номер 20465.505.1149 – 1246,92 м3. 

с минимална първоначална цена - 5.00 лв./м3  без ДДС, съгласно приложена 

пазарна оценка. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 05.02.2020 г. относно: 

Ликвидиране на съсобственост, между Община Девин и Румен Стоилов Асенов за 

поземлен имот с идентификатор № 20465.502.193 в гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян, находящ се на ул. „Горица” № 41-43. 

Докладва: Кмет на Община Девин. 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище от ПК „УТОССГС” по тази ДЗ. Ако вие имате някакви 

предложения. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

104 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

 

На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 36, ал. 1, т. 2 от Закона за общинската собственост и 

чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин,   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие, да бъде прекратена съществуващата съсобственост между:  

 

1.1. Община Девин, като собственик на 502/1777 идеални части от поземлен 

имот 20465.502.193, гр. Девин, общ.Девин, обл.Смолян, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-90/18.12.2009 г., на ИД на 

АГКК- гр.Смолян, урегулиран поземлен имот XXXVI-193, кв.55, находящ се на ул. 

„Горица” №41-43, с обща 1777 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., при граници 

и съседи: 20465.502.5047, 20465.502.194, 20465.502.191, чрез покупко-продажба 

дела на общината от 502/1777 кв.м. за сумата от 4916.00 /четири хиляди 

деветстотин и шестнадесет / лв. без ДДС и 

 

1.2. Румен Стоилов Асенов, с ЕГН…, с настоящ адрес: гр.София, обл.София 

ул. „Янко Забунов”, бл.40, ет. 4, като собственик на 1275/1777 кв.м. съгласно 

представени договори вписани в Служба по вписванията гр. Девин с Акт №108, том 

V, вх.рег. №1297/16.09.2019 год. и Акт №109, том V, вх. рег. №1298/16.09.2019год.   

   

Пазарната стойност на имота за ликвидиране на съсобственост за 502 кв.м. е 

4916.00 /четири хиляди деветстотин и шестнадесет / лв. без ДДС изготвена от 

лицензиран оценител. 

 

2. Делигира права на Кмета на Община Девин, да извърши необходимите 

действия по подписване на договора за прекратяване на съсобствеността. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 05.02.2020 г. относно: 

Придобиване на имоти от Община Девин, във връзка с разширение на 

съществуващия гробищен парк в с. Брезе, общ. Девин, обл. Смолян, в местността 

„КАЛЯВИЩА”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

становище на ПК „БФЕФП”, а ПК „УТОССГС” остава без становище с 3 гласа 

„За”, 2 гласа „Въздържали се” и 1 глас „Против”. Имате думата за 

предложения и мнения към ДЗ. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

колеги в залата това е един проблем с гробищните паркове, които ще 

възникне по всички населени места както сме свидетели и тук в Девин, 

както сме свидетели, че е изчерпано и гробището в Беден, свидетели сме и 

на гробищният парк в Гьоврен и Михалково. Това е един проблем, които ние 

занапред в близките години се сблъскваме тотално с това нещо, че ще стане 

така, че няма къде да се загробват нашите близки. Искам с две-три 

изречения да кажа само на колегите общински съветници, които са нови в 

този мандат, че с гробището в Брезе тази сага продължава от 2014 година и 

искам да наблегна специално върху начина на определяне на цената и 

оценките от така наречените лицензирани оценители, защото сега тук като 

изложа някои факти вие сами ще си направите изводите как се определят 

тези оценки. Не съм против разширението на гробищният парк, аз съм един 

от свидетелите това да се случи последния мандат заедно с предишното 

ръководство въпроса е че се забави, защото в началото се беше тръгнало по 

една друга процедура и след това ние отменихме тази процедура и го 

стартирахме така както трябва да бъде. През 2014 г. е стартирала 

процедурата по разширяване на гробищният парк в Брезе. Незнам какви са 

били доводите тогава през ония период с едно Решение № 101 от 3.07.2015 

г. на общинския съвет по предложение на кмета на общината, тогава се 

стига до едно предложение за решение за замяна на същите тези декари, 

които ние сега в момента ги регулирахме като решение на гробищният парк 

е прието едно решение за замяна на имот, които се намира в регулацията на 

гр. Девин. По точно да кажа в местността Ливади там където бяха бившите 

рибарници. Категорията на земята там е много по голяма отколкото в с. 

Брезе и забележете оценката на имота, която тогава е направена от същия 

оценител, които и сега е направил тази оценка за същите декари е в размер 

на 1 743 лв. Оценката, която е направена към онова време на общинския 

имот от същия този оценител за около декар и половина в регулация в 

общинския център 1 837 лв. едното е нива осма категория, а другото са 

ливади десета категория в населено място, което цената на имотите там са 

малко по различни. В последствие се получи едно напжение през 2015 г. 

могат да си спомнят и старите колеги общински съветници и мисля, че ние в 

края на 2015 г. или 2016 г. началото отменихме това решение № 101, 

защото се получи конфликт с ползвателите на имота, който имаха договор 

горе на това и на база на тези оценки, които са направени, тогава 

доколкото си спомням това беше нецелесъобразно грубо казано да правим 

замянка кон за кокошка, защото щяхме да създадем един прецедент в 

общината, където всеки можеше да си предлага да даде някъде земя 

примерно в Жребево, а да вземе земя в регулацията на града и да доплати 

100 или 200 лв. разлика в оценките. След като го отменихме това решение 

107 



 

Протокол № 2 от 12.02.2020 г. 

ние стартирахме процедурата за разширение на този гробищен парк на 

които сме свидетели всички общински съветници, които бяха в предишния 

мандат и най накрая се случи, защото самата процедура е бавна 

съгласувателни процедури, РИОС, комисии по земята и специално такива 

процедури и затова се забави. Когато вече всичко стигна до финалната 

права изведнъж същия този оценител бумна една оценка от 7 503 лв. за 

същите декари. Какво се е променило толкова питам, аз от предишната 

оценка, която е била в размер на 1 700 лв.? Това са 6 000 лв. отгоре и са от 

джоба на всички нас. Ние сега надуваме цените на тези имоти, за да може 

да свършим работа, а в същото време се цензерим, когато гледахме бюджета 

на общината да дадем по още 1 000 лв. на децата да спортуват. Ако 

приемем сега това предложение с тази оценка ще създадем прецедент от 

които могат да се възползват и всички останали. Какво пречи утре в с. 

Гьоврен разширението, което ще го правим където засяга частни имоти да 

кажат, вие в Брезе дадохте еди колко си цена на декар на квадратен метър, 

а на мен неможе. Същото може да се получи и в Михалково както и в Беден. 

Там приехме едно решение където определихме един общински имот, но към 

този общински имот има един частен и той също може да каже така дайте ни 

5 000 лв. не съм против разширението на гробищните паркове, но съм 

крайно възмутен от работата на тези оценители. Затова една препоръка г-н 

Иванов помислете, огледайте се за нови такива оценители или поне искайте 

контрол с друга оценка, защото, аз съм обеден, че ако вземем сега 

съседната ливада, която се намира на 50 метра от гробищният парк в Брезе 

и дадем на оценител да направи оценка ви казвам, че тя ще излезе в пъти 

по малко. Накрая как сега ние ще вземем решение за одобряване на това 

спорузомение с цената от 7 500 лв. като преди два часа ние гласувахме 

бюджета на общината. Някой обърна ли внимание в бюджета на община 

Девин колко има заложени средства за отчуждаване на имоти във връзка с 

решението на гробищният парк в Брезе, питам. Ако никой не е обърнал 

внимание, аз ще ви кажа 3 000 лв. разликата от 4 000 лв. от къде ще я 

вземем. 

 
Г-н Иванов:- От приходите. 

 

Г-н Чаушев:- Те не са заложени. 

 

Г-жа Василева:- Бюджета е отворен и се актуализира винаги.  

 

Г-н Чаушев:- Това е вярно, че може да се актуализира. 

 

Г-жа Василева:- Както сме го правили и в предходния мандат. 
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Г-н Чаушев:- Говорим по принцип.  

 
Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Иванов. 

 
Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми дами и господа 

общински съветници да действително има резон в това, което казвате, но с 

оглед на това, кога е правена оценката като земеделски или като имот в 

урбанизирана територия, аз не искам да оправдавам оценителя, тъй като 

оценката, която е възлагана е от г-н Даскалов, нали, която следва да се 

изготви, но може би това са съображенията от оценителя, тъй като към онзи 

момент имота е бил земеделска земя, а към настоящия момент е 

урбанизирана територия.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Аз искам да взема 

отношение, четири години говорим за това гробище. На някой от вас колеги, 

които сте от предходния мандат, сигурно съм ви омръзнала. Една от първите 

сесии в предишния мандат това беше един от най спешните въпроси, а нищо 

не е направено. Сега въпросът е такъв, че от три години там се погребват 

хора. Гробището се ползва, вече е заселено от мъртъвци. Така, че 

собствениците на замята може и да поискат и наем. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Няма да взимам отношение повече по този въпрос, но, 

аз пак казвам не съм против разширението на гробищният парк, но въпроса 

е в прецедента, които ние можем да създадем и въпроса е в това, че най 

вероятно собствениците на тези имоти се опитват по някакъв начин да 

извият ръцете на общината едва ли не дайте сега няма да ви разрешим, ако 

вие не се съгласите на тези. Ами, те, ако ви бяха поискали 10 000 лв. тогава 

трябваше 10 000 лв. да се гласуват. Говоря принципно на нещата.  

 

Г-жа Василева:- Г-н Даскалов имам въпрос към вас, ако може. 

Какво е вашето мнение, защото, когато започнах работа намерих ДЗ 

входирана от ваше име и просто нямаше как да я разглеждаме на сесия в 

новия мандат и се наложи с официално писмо да я върна до г-н Иванов, 

които промени само вносителя. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, 

както беше споменато проблема с гробищните паркове е проблем почти във 

всички населени места. В голяма част в предходния мандат се опитахме да 

разрешим този проблем. Както знаете има нов гробищен парк в Лясково, 

разширение в Беден, предстой и да се започнат и процедури, те са в 

напреднала фаза на нов гробищен парк в Беден, защото разширението не 

удовлетворява населението. Там е твърдо и наклонено и не могат да се 
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копаят гробовете. В Гьоврен също върви процедурата. В Брезе много 

отдавна. Наистина, че стигнахме до решение да се откупи земята, а не да се 

отчужди. Оценката, която беше направена по памет е съгласувана с 

ръководството на общината в ония период като тя беше даже по висока от 

тази, която е сега. Постигнахме баланс със собствениците на земите и 

общината и затова сме стигнали до тази сума без да имаме информацията, 

която сега се представя тука, че наистина има такава фрапираща разлика от 

1 700 лв. към 7 500 лв. без ДДС. Може би тук разликата е както спомена и 

г-н Иванов е на база на това, че към онзи момент замята е била 

селскостопанска-нива, а към този момент когато е правена новата оценка 

земята вече е урбанизирана и тогава вече разликата е обяснима. Така, че 

това мога да кажа. Въпроса е че този проблем трябва да се реши. Прав е г-н 

Чаушев, че никой няма интерес за забавяне на такива неща и не е приятно 

починал човек в Брезе да няма къде да се погребе и в един момент да се 

чудим какво да правим.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Даскалов. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 33 

 
На основание чл.  21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 21, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 и чл. 22, ал .3 от Закона за 

общинската собственост, във връзка с чл. 199, ал. 1 от ЗУТ и чл. 14, т. 3 и чл. 15 от 

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

имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява предварителното съгласие, постигнато със собствениците на 
имоти подлежащи на отчуждиване, за разширение на гробищен парк в с. Брезе, 

община Девин, обл. Смолян за сключване на сделка и придобиване от Община Девин  

както следва: 

 

Поземлен имот с идентификатор 06269.4.1215, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-122/21.02.2019 г. /номер от 

предходен план №122145-нива/, находящ се в с. Брезе, община Девин, обл. Смолян, 
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местност „КАЛЯВИЩА”, с площ 1925 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Гробищен парк, при граници и съседи: 

06269.4.431; 06269.4.432; 06269.4.430; 06269.4.325; 06269.4.1216; 06269.4.324 и   

       

Поземлен имот с идентификатор 06269.4.1216, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-122/21.02.2019г. /номер от 

предходен план №122146-нива/, находящ се в с.Брезе, община Девин, обл. Смолян 

в местност „КАЛЯВИЩА”, с площ 430 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За второстепенна улица, при граници и 

съседи:06269.4.1214; 06269.4.324; 06269.4.1215; 06269.4.325; 06269.4.1218; 

06269.4.1217; 06269.4.1219; 06269.4.1220, съгласно ПУП-ПРЗ, в с. Брезе, 

общ.Девин, обл. Смолян, с възстановено право на собственост в стари реални 

граници с Решение №45/28.12.1998 г. по чл. 14, ал. 1, т. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (чл. 18ж, ал. 1 от Правилника за 

прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи), издадено 

от Поземлена комисия - гр. Девин на Ахмед Мустафов Хаджийски, който след 

смъртта си е оставил следните живи наследници: Павлина Миткова Абаджиева, 

Наско Митков Хаджийски, Сашо Митков Хаджийски, Софка Миткова Лютова, Румяна 

Йосифова Кисимдарова, Роза Димитрова Хаджийска, Светослав Александров Ашиков 

и Димитър Александров Ашиков.   

Пазарна стойност на имота, който се придобива е 7 503 /Седем хиляди 

петстотин и три/ лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.  

 

2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ПРОТИВ” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15 . Приема се. 

 

Г-н Чаушев:- Право на отрицателен вот, че не съм против самата 

процедура и самото решение за придобиване на земята, против съм цената, 

която туко що се взе решение поради факта, че съвестта не ми дава да 

гласувам средства, за които ги няма гласувани в общинския бюджет, които 

сме го приели преди един час. Това е моето основание. Не съм против, 

защото няма заложена такава сума в разходната част в бюджета. Благодаря. 

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 31.01.2020 г. относно: Приемане 

на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 2019 - 2024 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

становище на ПК „БФЕФП” и ПК „УТОССГС”. Ако вие имате нещо да 

допълните. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 34 
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На основание чл.  21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 12, ал. 2 от Закона за енергийната 

ефективност,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 

2019-2024 г. 

 

2. Задължава кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася пред 

Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година.  

 

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

гласува:  

 

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

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева:- По законноустановения ред не са постъпили. Вие, 

ако имате някакви запитвания. Заповядайте г-н Шанов.  

 
Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, колеги, аз 

искам да попитам г-н Иванов, тъй като е направена среща с него от превозвачите на 

Община Девин на обществения транспорт относно проблема с автогарата, който 

трябваше да говорите в смисъл, че има проблем, че има общинска част освен 

собствеността на пътното дали сте провели някакъв разговор и дали имам те писмо 

пратено от Съюза на превозвачите и дали сте взели отношение относно писмото. 

 
Г-н Иванов:- Благодаря за този въпрос. Уважаема г-жо Председател, 

Уважаеми дами и господа общински съветници проведох няколко срещи. Имам 

получено писмо от превозвачите беше насрочена съвместна среща между 

асоциацията на превозвачите и собствениците на автогарата във вторник, която 

беше отложена за четвъртък. Миналата седмица отново имахме среща на която 

трябваше да присъстват и двете страни автомобилните превозвачи присъстваха, 

управителя на дружеството собственикът на имота беше заявил предварително 

участие, но той не присъства. На срещата присъства само г-н Клинчев. На тази 

среща се набелязаха опорните точки, по които ще се дебатира и се надявам на 

утрешната среща, която е за 15:00 часа да се стигне до консенсус и разрешаване на 

проблема. Какво като въпроси поставиха превозвачите. Те не са съгласни с размера 

на новата таксата,  която е определил собственик на автогарата. Също така не са 
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съгласни за условията в автогарата като те имат претенции, че автогарата не би 

следвало да бъде катализирана, тъй като не отговаря на изискванията, които са 

заложени в закона, но тя между другото име канализация към настоящия момент. 

Там беше поставен въпрос на срещата по друг начин да бъде направено 

ценообразуването за таксите, които ще плащат превозвачите на самата автогара, но 

до решение не е стигнато като не можахме да срещнем двете страни на които да 

поставят въпросите. Превозвачите поставиха запитвания за това на какво основание 

е заградено на автогарата има ли основания за тази бариера, която е поставена да 

бъде там какво се случва с общинския терен на автогарата на какво основание е 

предоставено да бъде ползван и предоставено ли е да се ползва от 

дружеството собственик на сградата. На тези въпроси имаме отговори като след 

срещата ще бъдете информирани до какво решение си стигнал. Аз не съм сигурен, 

че ще успеем да решим проблема на тази среща, тъй като даже превозвачите имат 

намерение и искане да им бъде осигурена автоспирка вместо автогара на която да 

паркират. Тъй, че това е проблем, който е на дневен ред и трябва съвместно и 

заедно да го решим, тъй като по един начин и когато се обслужва автогара по друг 

начин ще стане, ако стигнем до автоспирка. Това е няма решение поставени са 

въпросите предстои срещата утре в три часа след обяд. 

 
Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Шанов 

 
Г-н Шанов:- Благодаря г-н Иванов за отговора. Това най-вероятно ще 

залегне като проблем със сигурност да ви разясня и да ви кажа, че в Смолян също 

имаха такъв проблем превозвачите. Вчера доколкото знам по моя информация 

предложението на смоленската автогара като такса беше 3 лв. вчера са постигнали 

на консенс да бъде оставена същата цена 1,50 лв. каквато си е била досега. 

 
Г-н Иванов:- В Смолян е по-евтина таксата, тук на нашето автогара е 5 

лв. на влизане. 

 
Г-жа Василева:- Колеги други въпроси към г-н Иванов. Виждам, че няма 

поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря ви на 

всички вас за активността. 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова /Дата: 24.02.2020 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


