
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

- 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 11 от 31.07.2017 година 

 
 

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

31.07.2017 година /понеделник/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Владимир Солаков – зам.-кмет на община 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н Солаков, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на 

настоящото заседание на основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и 

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

Общинска администрация има наличие на кворум. Красимир Даскалов – кмета на 

общината еангажиран, със Заповед № РД-09-376 от 31.07.2017 г., г-н  Владимир 

Солаков – зам.-кмета го замества.  От 17 общински съветника присъстват 13 

общински съветника. Откривам редовно заседание на общинския съвет, свикано на 

основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА. Предварително ви е раздаден дневния ред  

всички са запознати с него коментирахме в председателския съвет, коментирахме  и  

в комисиите. На основавие чл.67, ал.1  искам да направя, едно предложение, като 

последната т.22 от дневния ред да стане т.23, а като т.22 допълнително да влезе, 

ДЗО -135 от 28.07.2017 г. - Даване на съгласие за изпълнение на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД 

гр. Девин да изпълнява като партньор по проект: №2123 „Намаляване на 

равнопоставеността  при  достъпа в първичната здравна помощ  относно социално 

значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” ( Reducing 

access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s 

deprived communities) с акроним “Equal2Health”, която ви е раздадена преди 

заседанието. 

 

Ако имате някакви допълнителни мнения по ДР, имате думата. Заповядайте! 



 
 
 
  

Ако няма такива, предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението т.22 от дневния ред да стане т.23, а 

като т.22 допълнително да влезе, ДЗО -135 от 28.07.2017 г. Който е съгласен, с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 26.06.2017 г. относно: Ограниче-

но вещо право. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116  от 14.07.2017 г.относно:Предоставя-

не  на общински недвижим имот за безвъзмездно управление.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128  от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-

дане с общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130  от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-

дане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121  от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-

дане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132  от 20.07.2017 г. относно: Предоста-

вяне от общинския поземлен фонд на имот с кадастрален № 003146, по §27, ал.2, 

т.1 от Преходни  и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133  от 20.07.2017 г. относно: Предоста-

вяне от ОПФ на имот с кадастрален № 004840 и 004841 по §27, ал.2, т.1 от  

Преходни  и заключителни  разпоредби на ЗИД на ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 19.07.2017 г. относно: Определяне 

на представител на община Девин в Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Смолян 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО –114 от 14.07.2017 г. относно: Определяне 

на средищно училище в община Девин за 2017/2018 учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

   

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 115 от 14.07.2017 г. относно: Определя-

не на защитени детски градини и защитени училища в община Девин за 2017/2018 

учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117  от 17.07.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията  и 

безопасността на движението на територията на община Девин 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО –118 от 18.07.2017 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 204654.87.283 и част от ПИ 

20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор №20465.538.18 

в местност "Кръстец" в землището на гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ- X, УПИ- XI, УПИ-XII, 

УПИ I - за озеленяване в рамките на ПИ 73105. 501.129 и частична промяна на 

улична регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

3 
 



 
 
 
  

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПП за обект "Плувен басейн" в УПИ - I, кв.I, 

м. "Струилица",  гр. Девин - подобект : "Външен водопровод" 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

            16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 18.07.2017 г. относно: Одобрява-

не на ПУП -ПРЗ за изменение на УПИ -II за почивни станции за ПИ 72 и промяна на 

уличната регулация между о.т. 21 и о.т. 22 в кв.2, м. Беденски бани. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение и одобряване на задание за изработване на ПУП - ПРЗ за  ПИ 122014, 

част от ПИ 122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м."Калявища", землище-

то на с.Брезе, община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО -125 от 19.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПР за част от УПИ VIII - за 

жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична промяна 

на улична регулация от  о.т. 978, о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 981 по  плана на кв. 

Настан, гр.Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XXIV -295, УПИ - 

XXXIII -295 и УПИ - XXV - 296, кв. 19, с.Лясково и одобряване на задание, съгласно 

чл.125 от ЗУТ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 011911 в м. "Шарлев мост" в 

землището на с. Лясково. 

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 18.07.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - за жилищно строителство, 

общежитие и административна сграда, УПИ -XXI - групово жилищно строителство/ 

ПИ 504.848/ и промяна на улична регулация от о.т. 1671, през о.т. 1677 до о.т. 1678, 

кв. 68 по плана на гр. Девин, община Девин 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 28.07.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за изпълнение на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да изпълнява като партньор 

по проект: №2123 „Намаляване на равнопоставеността  при  достъпа в първичната 

здравна помощ  относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health care for socially 

significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним “Equal2Health”. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС 

 

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

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 26.06.2017 г. относно: Ограниче-

но вещо право. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 108 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС, във връзка с 

чл.34, ал.5 от Наредба №2 на Община Девин  
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ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 
 

1. Дава съгласие за провеждане на търг  за учредяване  право на строеж 

допълнително за ЗП 33 кв.м. и  РЗП 132 кв.м., към вече притежаваното право на 

строеж за ЗП 80 кв.м. и РЗП 240 кв.м., в имот частна общинска собственост, с 

идентификатор 20465.502.1186 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин.  

 

2. Приема за начална тръжна цена пазарната стойност на ОПС на имота – 

1341лв. без ДДС определена от лицензиран оценител. 

 

3. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнение на решението 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13 Приема се 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

 
2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 116  от 14.07.2017 г.относно:Предоставя-

не  на общински недвижим имот за безвъзмездно управление.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

ПК „УТОССГС”.   

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Г-н Чаушев: Колеги, имате думата. Ако няма такива, предлагам да 

прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 109 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост и чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 на Община Девин 

                                                               
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
 

1. Дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно управление - стаи № 1 

и 1а с обща площ 28 кв.м, намиращи се на трети етаж в сграда с идентификатор № 

20465.504.1030.3 по кадастралната карта на гр. Девин, публична общинска 

собственост с АОС № 166/18.07.2001г, на Териториално поделение на Национален 

осигурителен институт – Смолян за срок от 5 години. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 
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Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев - „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

 
3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128  от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-

дане с общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 
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Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

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

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 
        

1. Дава съгласие да бъдe  включен  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г.” раздел II – „Замяна и 

ликвидиране на съсобственост“, следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, общински УПИ XXIII – 295, кв. 19 по ПУП на с. Лясково с площ 550    

кв. м., актуван с АОС № 2525/21.07.2017г. 

         

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

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

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130  от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-

дане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.   

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 111 

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

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

  1.Дава съгласие да бъдат  изключени  от  „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г.” на Община Девин раздел I – 

Продажба,  следните  имоти – Незастроен парцел УПИ II, кв. 137 с площ 575 кв. м.; 

Незастроен парцел УПИ III, кв. 137 с площ 566 кв.м. и Незастроен парцел УПИ IV, 
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кв. 137 с площ 589 кв. м. в гр.Девин, община Девин и същите бъдат включени в  

„Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост за 2017 г.” 

на Община Девин в раздел III – ОПС. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов -„ЗА”  

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

 Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА”  

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 13 Приема се. 
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Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121  от 18.07.2017 г. относно: Разпореж-

дане с общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 112 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.34, ал.1 от 

Наредба №2 на Община Девин  да  вземете следното: 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

 Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отстъпено 

право на строеж върху следните имоти частна общинска собственост – незастроени 

парцели за жилищно строителство, а  именно:  

 

1. УПИ II, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 

20465.501.1277 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, общ.Смолян, 

ул.“Момчил юнак“, с обща площ от 575 кв.м., съгласно АОС №1665/12.10.2009 г. 

вписан в Агенция по вписване под №132/03.11.2009 г.,Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., 

при граници и съседи на имота: 20465.99.81, 20465.501.5000, 20465.501.1276, 

20465.99.80. Началната тръжна цена в размер на 3 438.50 лв., която е данъчната 

оценка на ОПС, съгласно удостоверение от МДТ. Пазарната оценка  на ОПС 

определена от независим лицензиран оценител е  2 829 лв.  

 

2. УПИ III, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 

20465.501.1276 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, 

ул.“Момчил юнак“, с обща площ 566 кв.м., съгласно АОС №1666/12.10.2009г., 
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вписан в Агенцията по вписване под №133/03.11.2009г. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., 

при граници и съседи на имота:20465.501.1277, 20465.501.5000, 20465.501.1275, 

20465.99.80. Началната тръжна цена в размер на 3 384.70 лв.,която е данъчна 

оценка на ОПС, съгласно удостоверение от МДТ. Пазарната оценка на ОПС 

определена от независим лицензиран оценител е 2 796 лв.  

 

 

3. УПИ IV, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 

20465.501.1275 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, 

ул.“Момчил юнак“, с обща площ 589 кв.м. съгласно АОС №1667/12.10.2009г., вписан 

в Агенцията по вписване под №134/03.11.2009г. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., 

при граници и съседи на имота:20465.501.1276, 20465.501.5000, 20465.103.72, 

20465.99.80. Началната тръжна цена е в размер на 3 522.20 лв., която е данъчна 

оценка на ОПС, съгласно удостоверение от МДТ. Пазарната оценка на ОПС 

определена от независим лицензиран оценител е 2 886 лв. 

       Пазарните оценки на цитираните по-горе ОПС са без ДДС. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов „ЗА” 

Младен Златков Корчев -„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 
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Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА”  

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО-132  от 20.07.2017 г. относно: Предоста-

вяне от общинския поземлен фонд на имот с кадастрален № 003146, по §27, ал.2, 

т.1 от Преходни  и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ. 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 113 

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

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ. 

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1.Дава съгласие поземлен фонд на имот с кадастрален № 003146, с площ 

15 731 дка, начин на трайно ползване – ливада десета категория, местността 

„Сабуджала”, землище с. Грохотно, да бъде предоставен на  общинска служба по 
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земеделие – Девин, за постановяване на решение за възстановяване правото на 

собственост по приложената скица проект  № Ф10517 от 25.04.2917 г. 

         
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев - –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА”  

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 
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7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133  от 20.07.2017 г. относно: Предоста-

вяне от ОПФ на имот с кадастрален № 004840 и 004841 по §27, ал.2, т.1 от  

Преходни  и заключителни  разпоредби на ЗИД на ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 114 

 

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

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ. 

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1.Дава съгласие поземлен фонд на имот с кадастрален № 004840, с площ 2. 

528 дка, начин на трайно ползване – ливада десета категория, местността „Гьок 

кедик” и  имот с кадастрален № 004841, с площ 0.450 дка, начин на трайно 

ползване – ливада десета категория, местността „Гьок кедик”, землище с. Грохотно, 

да бъдат предоставени на  общинска служба по земеделие – Девин, за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост по 

приложените скици проект  № Ф10515 и № Ф10516 от 25.04.2917 г. 

 

         
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак –„ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов – „ЗА” 

Младен Златков Корчев –„ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов –„ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева -„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА”  

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

 
8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 19.07.2017 г. относно: Определяне 

на представител на община Девин в Асоциация по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр. Смолян 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, тази докладна записка беше 

резолирана до всички комисии, но поради краткия срок, след внасянето на 

докладната записка, комисиите не взеха отношение и не дадоха становище 

предвид обемния материал, който беше предоставен към нея. Общото 

мнение беше да се разисква тука на сесията, относно позицията на 

общинския съвет по проекта за решение. Заповядайте г-жо Чаушева 

17 
 



 
 
 
  

Г-жа  Чаушева - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н 

заместник-кмет, колеги и гости, преди да дебатираме и да вземаме 

съответното решение по докладната записка, да чуем председателя на 

инициативния комитет, който беше създаден, именно във връзка с 

незаконното повишаване на цената на водата в обл.Смолян, което касае 

община Девин. След медени разкрития за така наречената техническа 

грешка, тъй като изтича срока за събиране на подписи, вече има и написано 

писмо до Кевър 

Госпожа Тодорова: - Пред нас е една докладна записка, всички 

колеги имаха възможността да се запознаят с бизнес плана на  асоциацията 

и проектобюджета и. Аз предлагам да си свършим работата, да коментираме 

всички, кой  как вижда  нещата, след което да вземем решение по самата 

докладна записка. Благодаря ви. 

Г-н Чаушев: - Ако нямате нищо напротив колеги, г-жо Славчева, ще 

ви дам думата в рамките на две минути, но не – повече. Заповядайте. 

Г-жа Славчева: - Най-напред искам да ви благодаря, че ми дадохте 

възможността да ме включите дневния ред по точката. За да не губя вашето 

темпо на работа, дали да ви зачета писмото, което сме адресирали до  

Кевър, до Асоциация ВиК т.е до областния управител и вие както твърди г-

жа Тодорова сте имали възможността, достойно да се запознаете с така 

наречения бизнес план. Предполагам, че няма да ви отнема повече от 

минута, да ви го зачета, ако нямате нищо напротив, текста на писмото или 

да ви кажем, че ще бъдем безкрайно благодарни. За това, че ако вземете 

едно адекватно решение, адекватно, да помислите за хората. Както и за 

начина по който ВиК Смолян, представят своя бизнес план. Аз имах 

възможността и не само аз, но  и целия инициативен комитет да се 

запознаем с този бизнес план. Още при посещението на г-жа Крумова, г-н 

Славов и г-н Николов във връзка с този бизнес план, след като сте се 

запознали, значи вие сте на ясно, че от него не става нищо, поне на мен и 

на болшинството от нас не стана ясно, какви са инвестициите за общината, 

може би малко пресилено, едно такова свободно съчинение с няколко 

цифри. Нас ни интересува какво ще се инвестира в община Девин. Освен 

това настояване вашия представител т.е. нашия представител, който ще 

представлява общинския съвет и хората в община Девин в заседанието на 

асоциацията на 10 август да уточни начина по който ще бъде и  как ще 

бъдат обезщетени хората. Защото самия факт, че г-н Славов е областния   

управител и е председател на асоциацията е насрочил ново заседание на 

10.08. е едно признание, че всички тези решения на Асоциацията и 
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съответно решението на Кевър са  незаконосъобразни. Така, че от първи 

май когато е постановена новата цена, до момента в който Кевър се 

произнесе с това решение през това време цената на водата е повишена 

незаконосъобразно и много бързо. Всички предполагам и вие, защото в края 

на краищата вие сте тук, да защитавате нашите интереси, да упълномощите 

представителя - да попита представителите в Асоциацията респективно г-н 

Славов, а ние сме задали въпроси до Кевър, по какъв начин ще бъдат 

обезщетени хората по незаконосъобразните действия които са предприели 

ВиК. Общо взето това е. Вие ще получите този текст, както съм го 

разпратили до Кевър, до областен управител и вие ще се запознаете.  В 

момента преписката е приключила. Тя се систематизира по определен от 

закона начин, защото има такъв, ще бъде предоставена на ГРАО, чрез 

областния управител за проверка, има една част,където ги няма, защото са 

в отпуска. Систематизирането е огромно 2010 подписа и не знам, дали ще 

съумее в срок до седми, ще бъде предоставено. Ще бъде спазен срока и се 

надяваме на вашата добра воля, не да изпълняваме партийни поръчения и 

каквото и да било друго. Аз и ние се надяваме на вашия здрав разум, на 

вашата мисъл за всички нас, не защото ние сме общината, по-точно в 

общината. До колене газим и ходим по вода, да помислите за селата за 

Осиково каква вода пият, Триград половината само плащат. Половината не 

плащат въпреки че там една част е сменен водопровода, за кое ли още 

населено място. Надяваме се че няма да караме хора на 10-ти, за да правим 

разни нежелани действия , страната на населението на Община Девин. 

Благодаря ви, че ме изслушахте. 

Г-н Чаушев: - Колеги, ако ми позволите тука има представител на 

дружеството, ако вие г-н Стаматов, имате да допълните нещо или някакво 

разяснение, относно поставените въпроси, имайте така готовност, след като 

изслушаме колегите, ако имате такава възможност да  отговорите и на тях, 

ще ви бъда благодарен. Други колеги. Заповядайте г-жа Василева. 

Г-жа Василева: - Искам да споделя моето мнение, относно този 

бизнес план, бих го нарекъл един художествен роман с пожелателен 

характер, няма да повтарям думите на г-жа Славчева, нямаме впечатления 

за правилно разпределение на средствата, инвестициите които могат да 

бъдат в общината. Аз мисля, че не би следвало да го подкрепим, за да има 

нов дебат, относно този бизнес план и да се изработи така както трябва. 

Според процентното съотношение на гражданите да бъде и процент на 

инвестирането в общината, да знаем какво ще се случи в следващия 

програмен период. Благодаря ви.   
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Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте г-жа Чаушева 

Г-жа Чаушева: – Мисля да задам въпросите, защо сега се 

представят нещата в общински съвет. Защо на предишното заседание когато 

се разглеждал този въпрос, безсмислено е, сигурно няма да получаи  

адекватен отговор. Искам да изкажа голямото си възмущение от факта че 

срещата, която се състоя в Девин на 02.07.2017г., беше в неделя в 12ч. 

Първо инициативния комитет както и беше поет ангажимент от страна на 

кмета и зам.-кмета, да уведомят инициативния комитет за тази среща, не 

беше уведомен, да не казвам показателен факт е, че дори и председателя 

на общински съвет не беше уведомен. Това на място в Девин да дойде цял 

зам.- министър, да дойде шефа на Асоциацията на ВиК г-н Николов и да 

няма представители на общински съвет, да го няма председателя на 

общински съвет. За мен това си беше една тайно уговорена среща и за мен 

би трябвало да няма никой, да не се дебатира, този проблем, да не се 

коментира и всичко така да се представи, пред населението медийно, както 

му отърва на някои хора. Значи това което се прокламираше за прозрачно 

управление на община Девин по никакъв начин не отговаря на истината 

.Освен това най малко поне можеха да уведомят пенсионерите, поне двата 

пенсионерски клуба, най-малкото поне да имат уважение към възрастта им. 

Това че са се самооблагали тези хора и благодарение на тях ние в момента 

пием чиста вода, поне тях можеше да бъдат уведомени, да можеше хората 

наистина да дойдат и да кажат на зам.-министърката - представителка на 

държавната власт, защо не искат да плащат толкова скъпа цена на водата. 

Относно ДЗ, призовавам всички колеги, да не подкрепят бизнес плана, не 

знам кой представител ще излъчат предполагам, че това ще бъде кметът ни, 

но който друг и да е, посланието което трябва да занесе в Смолян в 

Асоциацията на ВиК, че жителите на община Девин, не желаят да подкрепят 

този бизнес план защото съм сигурна, че 90% от тях въобще не го знаят, 

можеше да проведе обществено обсъждане и да се поканят хората да знаят, 

че през 2021 г. цената на водата ще бъде 2.65лв. Това е една основателна 

причина и другата основателна причина, както  спомена г-жа Славчева и г-

жа Василева, тук като гледам т.2 от проекта за решение значи определя се 

какъв да бъде размера на таксата 15 000лв. от страна на държавата и 

съответно вноската на общината определена на база с процента с който ние 

участваме в Асоциацията, защо по този начин не беше определена и сумата 

която ще се инвестира в общината. Забележете, ще трябва да зависим от 

един единствен човек, за това, как ще бъдат разпределени средствата, 

които постъпват  в асоциацията. Говореше за солидарност г-н областния 

управител, казваше колко трябва да бъдем солидарни по отношение на 
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вноската, която трябва да внасяме, а не сме солидарни по отношение, какво 

ние трябва да получим на база брой население и проблемите които трябва 

да решаваме. Няма смисъл да изясняваме, представителя на ВиК много 

добре познава проблемите както в града така и по населени места. Така че 

заради тези два основни мотива и заради това, че населението ясно дава 

знак, какви трябва да бъдат посланията ни към  Асоциацията на ВиК 

Смолян. Призовавам колегите да не подкрепят този бизнес план. Благодаря. 

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

Г-жа Тодорова: - Действително аз също се запознах и призовавам 

колегите в т.1 да не подкрепяме бизнес плана. Искам да се обоснова защо. 

Понеже г-жа Славчева каза, че е партийно поръчение. Нямам такива 

поръчения г-жо Славчева. Точно за това ще ви кажа моето лично мнение, 

като човек от община Девин, като гражданка действително, аз съм 

възмутена от този така представен бизнес план. Тъй като не виждам някаква 

конкретика.  Колко от тези 10.7хил.лв. инвестиция от инвестиционната 

програма, как ще бъде разпределена. Просто всичко е написано в този 

бизнес план, като едно пожелание, толкова км. ще бъдат сменени тръбите, 

къде? Толкова помпени станции. В Девин имаме ли някаква пречиствателна 

станция, няма такава т.е. има някъде пречиствателни станции. Някъде се 

харчат пари за проби и т.н., но не и за Девин. Довеждащите се съоръжения 

дължина еди колко си км., къде никъде не пише, колко в Девин и общината 

ще бъдат подменени тръби. Виждате в последно време да не говорим, че 

канализационната мрежа е под всякаква критика, в селата също, че 

колектори в Девин нямаме.  От колко години се говори, абсолютно, дали се 

предвижда нещо в общината. В община Мадан и Рудозем навсякъде се пише 

че е направено това нещо и точно това аз питам и понеже ме питат 

граждани за увеличението на цената на водата, за това увеличение, трябва 

да получим нещо. Какво е това нещо, де факто, това нещо,  аз не мога да 

обясня. Не мога да ги убедя защо е тази цена. Значи за да видим и ние на 

каква цена трябва да получим подобрение на някаква услуга каква е. Тя за 

нас конкретно какво ще ни се подобри, няма конкретика.  Аз не знам в  един 

момент какво ще бъде като средства заделени в инвестиционната програма. 

Колегите са прави, участваме с 6.9% но насреща не знаем какво ще 

получим. Ето защо подкрепям това предложение.Първа точка да не се 

гласува този бизнес план.  Получаваме информация от нашето районно 

управление на полицията, какво се случва и така нататък. Аз също искам да 

помоля Председателя на Общински съвет, ръководството да искаме такава 

информация за ВиК в Девин. Какво се случва, къде се подменят, какви са 

аварите, защото, просто ние сме в невидение, а се развиваме като 
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туристически град, значи потреблението на водата се увеличава. в един 

момент ние наистина ще изгърмим, бутилирането на питейна вода. Ние 

точно когато в пика месец август с тези аварии, които се случват, ние ще 

изгърмим и ще има ли режим на водата.  Ето защо докато не се направи 

анализ на състоянието на ВиК - Девин и общината, да се предложат 

инвестиции конкретно къде. Аз също не бих подкрепила този бизнес план. 

Благодаря ви. 

Г-н Чаушев: -  Конкретно предложение, вие имате ли относно 

всичко това, което казахте, евентуално като допълнение към самите точки 

на проекто - решение или като нова точка. 

Г-жа Тодорова:  - Предложение т.I 1 не съгласува бизнес плана в 

този вид. Аз предлагам това да гласуваме. 

Г-н Чаушев: -  Заповядайте госпожо Василева. 

Г-жа Василева:- Имам едно предложение, ние не може да 

отхвърлим докладната записка, защото нали се сещате, че трябва да 

изпратим представители на тази среща, който да изрази нашето мнение. За 

това моето предложение е предложението за решение да бъде гласувано 

точка по точка. Благодаря ви 

Г-н Чаушев: -  Аз имам едно предложение. Съгласно разпоредбите 

на Закона за водите, кмета на общината е представител на ВиК Смолян. При 

невъзможност да участва в дадено заседание на ВиК асоциацията, тогава се 

упълномощава  от друго лице, което да представлява общината. Понеже в 

точка второ римско,  няма конкретно предложение от общинска 

администрация предварително се съгласувахме с г-н Солаков, той да 

участва в заседанието и да  изрази позицията, която ще вземе общинският 

съвет при невъзможност господин Даскалов да участва в съответното 

заседание. Заповядайте госпожо Чаушева.  

Г-жа Чаушева: – Аз имам конкретно предложение да бъдете вие г-н 

председател представител, ако е възможно. 

 Г-н Чаушев: - Не е възможно защото по закон представител на 

общината, трябва да бъде кмета на общината. Общински съвет е съвсем 

отделна структура, тука може да бъде представител и някой друг от 

общинска администрация. 

 Г-жа Чаушева: – Ами такъв в такъв случай предлагам представител 

да бъде г-н Бочуков, който е шеф на БКС. Мотивирам се защо. Предполагам, 
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че той доста насъбра опит в работата си, също така, добре е запознат с 

аварите, които се случват на територията на общината. Има поглед върху 

проблемите които са свързани с ВиК мрежата на Девин. 

Г-н Чаушев: - Други колеги по самия проект за решение. Ако нямате 

господин Стаматов Вие нещо, може ли да вземете думата накратко  по 

отношение по така поставените въпроси. Ако имате някаква информация 

Заповядайте господин Стаматов. 

Г-н Стаматов: - Благодаря ви, че имах честта да говоря, тук пред 

вас, по проблемите на ВиК мрежата и така нататък. Първо искам да се 

извиня от името на управителя, заради промяната в графика и часа на 

провеждане на заседанието на общински съвет. Той лично беше сутринта, но 

поради, това че беше променило часа на  заседанието на Общински съвет и 

заради неговите неотложни работи се наложи той да отпътува, за което ви 

моля да приемете неговите извинения. Въпросите по проблемите на ВиК 

Девин са толкова много. Въпросите които коментираме са толкова дълги, че 

аз ако почна да ви запознавам с всеки един от вас, ще ми отнеме много 

време. Затова ще си позволя няколко неща, да акцентирам големият 

проблем, който задавате това какво е направено и какво ще се направи по 

отношение на тази инвестиция на ВиК. Искам да направя една бърза 

ретроспекция, това което е свършило през във времето назад, резултатите 

от това нещо, като процентно съотношение, да ви запозная с това какъв е в 

проценти - числа отговора ние в детайли. Каква е натурата която реализира 

водоснабдителни район в Девин горе-долу. Какъв процент, какъв е участие 

в обема от продажби които реализираме, нашето  дружество и на тази база 

голяма част са се запознали с бизнес плана. Да ви напомня какъв процент е 

предвидено от инвестициите които ще се направят в този бъдещ период. 

Това е съпоставимо с дела и тежестта на водоснабдителния район Девин, 

накратко през изминалите четири-пет години.......съобщава в предишните 

години какво е направено от ВиК Девин…. 

Г-н Чаушев: - Извинявайте господин Стаматов, ще ми позволите да 

ви прекъсна  може би е ясно какво е свършено, но въпросът е конкретен в 

този бизнес план. Вие виждате ли, коментирано ли е какво е заложено в 

бъдеще време до 21 година. Това което е свършено във времето назад, ние 

ще го разберем, какво е що е. Но тука, колегите поставих въпроса, че в този 

бизнес план няма конкретика относно разпределение на тези инвестиции от 

тези близо 10 милиона лева в конкретика за нашата община имате ли или 

нямате информация. 
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Г-н Стаматов: - За съжаление нямам такава информация. Аз имам за 

себе си проекти – план, който съм го предал в Смолян, за проблемните 

места, най-неотложни по водоснабдяване по населени места по дължините, 

диаметри, които попадат в които трябва да се сменят и които влизат в този 

бизнес план, аз съм подал оперативно  в нашето управление. Това са над 

100 под обекта само в района на Девин, извършването на едни такива 

мащабни рехабилитации, спазвайки законовите изисквания, те си имат 

своята процедура, аз не мога да отговоря.   

Г-н Чаушев: - Извинявайте, че влизам в такъв дебат, въпроса е да 

се изчисти този въпрос с управителя  на дружеството, но така се случиха 

днеска нещата. Въпроса е конкретен, вие нямате информация от тези 10 

милиона лева в рамките на тази инвенстиция, колко, ще бъде върнато в 

общината.  

Г-н Стаматов: - Информация за процентното отношение и тя е 

поставена с участието на тоест пазарния дял който имаме ние имаме в 

приходите на дружеството на месец инкасиране средно месечно с много 

голямо колебание: 40 между 40 и 50 хиляди м. куб. месечно в район Девин  

това представлява между 8- 12% от приходите на ВиК ЕООД, говоря за 

натура, не за пари. Това са данни, това което е предвидено като процент и  

това което ние реализираме като проценти  и е близко до това което е за 

продажби. Това е което мога да кажа. 

Г-н Чаушев: - Благодаря ви господин Стаматов. Други колеги. 

Г-жа Тодорова: - Господин Стаматов ще ви помоля, като правите 

тези справки, да се представят и до Общински съвет, за да знаем какво се 

случва в Девин и да знаем какви са проблемите и по селата. Ние също 

искаме да бъдем информирани и запознати наистина сте държавна структура 

и всички ние които сме в този общински съвет, аз съм отговорна пред 

гражданите на тази община и когато попитат, ние трябва да бъдем 

информирани. Аз лично не съм информирана, за това което се 

случва.Слушам тръбите за довеждащия се тръбопровод са дарение, така ли 

е или не така. Плащат ли вода Девин Ад и колко и т.н. Благодаря ви. 

 Г-н Чаушев: -  Г-жа Тодорова вашето предложение, ще го имам в 

предвид което е правилно, така, че ще бъде поискана информация от това 

което вие споделихте преди малко, само една реплика господин Стаматов 

 Г-н Стаматов: - Искам да ви кажа, че малко хора може би го знаят. 

В продължение на две години Девин АД не плаща изобщо вода на ВиК 
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Девин. Чисто математически и си избива инвестициите едно към едно тоест 

към днешна дата с вашите пари е направен 50% довеждащия водопровод 

Балдаран. Това е което мога да кажа. 

Г-н Чаушев: -  Благодаря ви господин Стаматов. Други колеги по 

същество по ДЗ. Заповядайте г-н Шанов 

Г-н Шанов:- Само искам, само да поясня, че някой ако е решил да 

гласува или да не гласува ДЗ, не защото г-жа Чаушева го казва така или 

инициативния комитет си е свършил работа, както твърдят те. Благодаря ви. 

 Г-н Чаушев:- Други колеги, ако няма нещо относно по 

предложението по проекторешението по докладната записка. Няма.  

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

Постъпиха няколко предложения по проекта за решение, ще ги 

зачета.  

Моето предложение г-н Солаков да бъде упълномощен,  да 

представлява общината  в асоциацията на ВиК Смолян в съответното 

заседание 

Предложението на госпожа Тодорова - т.I 1 не съгласува бизнес 

плана в този вид. 

Предложението на госпожа Чаушева - господин Бочуков да бъде 

упълномощен в отсъствието на кмета да представлява общината  в 

асоциацията на ВиК Смолян в съответното заседание.  

Имаше предложение  и от госпожа Василева проекта за решение да 

се гласува точка по точка. 

Може ли и аз да си направя едно допълнително предложение към 

тази точка първа, едно изречение което няма да е в ущърб към точка първа 

по някакъв начин трябва да се загатва за какво не съгласуваме  този бизнес 

план. За това предлагам като изречение второ към бизнес плана да се 

конкретизира от гледна точка от размера на инвестициите в община Девин 

2021 година. Предполагам, че това ако бъде направено в момента, ще ни 

даде едно точна ясна представа записано колко ще бъдат инвестициите в 

Девин до 2021 година, тогава вече тези наши опасения и притеснения ги 

изразихме  тука преди малко няма да са.  
25 

 



 
 
 
  

Г-жа Чаушева:- Искам да кажа, че както вие се изразихте, че имате 

опасения преди малко, след като там вече не ни става като се конкретизира 

и запише ние може да не сме съгласни с предложението. Това означава 

представителя, който ще ни  представлява там лично от него трябва да 

вземе решение. Колко трябва да бъде ако ще добавим такова изречение 

нека бъде с конкретика,  ние да предложим на каква цена бихме се 

съгласили  по този бизнес план. В противен случай това е безмислено 

каквото и да било изречение. Ако ние не конкретизираме то се губи 

смисъла. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожа Тодорова. 

Г-жа Тодорова: - Предлагам да не добавяме никакви допълнителни 

изречения и да гласуваме конкретно  Да или Не съгласува бизнес 

плана.Моето предложение е НЕ съгласува бизнес плана. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте  г-жа Чаушева 

Г-жа Чаушева: - Аз предлагам, да не се гласува този бизнес план. 

Гласуването се извършва по ред на постъпилите предложение 

Г-н Чаушев:-Оттеглям си такъв случай предложението за 

допълнителното изречение.  Зачитам - предложението на г-жа Чаушева. 

Господин Бочуков да бъде упълномощен в отсъствието на кмета да 

представлява общината  в асоциацията на ВиК Смолян в съответното 

заседание.  

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

 1 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 12 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не  се приема. 

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Василева - проекта за 

решение да се гласува точка по точка. 

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Тодорова 

 НЕ съгласува Бизнес плана на оператора – „ВиК” ЕООД, гр. Смолян за 

следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите  
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Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

 

Подлагам на гласуване  моето предложение. 

Г-н Солаков да бъде упълномощен,  да представлява общината  в 

асоциацията на ВиК Смолян в съответното заседание . 

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Колеги, преминаваме към гласуване на точка по точка  

от проекта за Решение: 
 

 
І. Дава мандат на кмета на община Девин в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян, за представяне позицията на 

общината по точките от дневния ред на предстоящо на 10.08.2017 г. заседание, 

както следва: 

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

 
1. НЕ съгласува Бизнес плана на оператора – „ВиК” ЕООД, гр. Смолян за 

следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.) – 

01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

 

2. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проект на бюджет на Асоциация по ВиК – Смолян за 

2018 г. и да приеме препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета 

на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) 

и съответния размер на вноската на общината, определен на база вноската на 

Държавата и съответното процентно съотношение на гласовете. 
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Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

 
ІІ. При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на 

10.08.2017 г., Общински съвет – Девин упълномощава Владимир Солаков – зам.-

кмет на община Девин за представител на общината, който да участва в заседанието 

и да изрази горепосочената позиция.  

Който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

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

 

 
Г-н Чаушев: -Колеги чета следния проект за решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 115 

 

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

асоциациите по водоснабдяване и канализация,  

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 

І. Дава мандат на кмета на община Девин в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян, за представяне позицията на 

общината по точките от дневния ред на предстоящо на 10.08.2017 г. заседание, 

както следва: 

 

1.НЕ съгласува Бизнес плана на оператора – „ВиК” ЕООД, гр. Смолян за 

следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.) – 

01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. 

 

2.Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проект на бюджет на Асоциация по ВиК – Смолян за 

2018 г. и да приеме препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета 

на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) 
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и съответния размер на вноската на общината, определен на база вноската на 

Държавата и съответното процентно съотношение на гласовете. 

 

ІІ. При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на 

10.08.2017 г., Общински съвет – Девин упълномощава Владимир Солаков – зам.-

кмет на община Девин за представител на общината, който да участва в заседанието 

и да изрази горепосочената позиция.             

 
 

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

гласува: 

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

 
 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО –114 от 14.07.2017 г. относно: Определяне 

на средищно училище в община Девин за 2017/2018 учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

   

 

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

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

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 116 

 
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА, 

чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3, ал.1 от 

Постановление № 128/29.06.2017 год. на Министерски съвет,     
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ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 
1.Предлага в Списъка на средищните училища от Община Девин за 

2017/2018 учебна  година да бъде включено СУ „Христо Ботев” – гр. Девин. 

   

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

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

съвет Девин.      

    
 
 

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

гласува: 

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

 
 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

 
10.Докладна записка с Вх. № ДЗО - 115 от 14.07.2017 г. относно: Определя-

не на защитени детски градини и защитени училища в община Девин за 2017/2018 

учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 117 

 

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

във връзка с чл.5, ал.1 от ПМС №121 от 23 юни 2017 г. 

 

 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
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1.Предлага в Списъка със защитените детски градини от Община Девин за 

2017/2018 учебна  година да бъдат включени: 

  1.1. Детска градина „Радост”, с. Гьоврен 

 1.2. Детска градина „Радост”, филиал с. Триград  

 

  2.Предлага да бъдат включении в списъка със защитените училища от 

Община Девин за 2017/2018 учебна година следните училища: 

 2.1. ОУ „Христо Ботев“, с. Лясково 

 2.2. ОУ „Димитър Благоев“, с. Осиково 

 2.3. ОУ „Отец Паисий“, с. Селча 

           2.4. ОУ „Иван Вазов“,  с. Триград 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнение на т.1 и т.2 от Решението на 

Общински съвет Девин. 

 

 
 

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

гласува: 

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

 
 Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 117  от 17.07.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията  и 

безопасността на движението на територията на община Девин 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС 

 

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

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

от ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Обръщам се към вас, тъй като в момента гледаме 

Наредбата за организацията  и безопасността на движението на територията на 
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общината, да  се постави въпрос за паркиране на колите около Аквапарка. Не знам 

дали някой е видял какво беше в събота и неделя.Това е абсолютно не допустимо и 

няма нужда да чакаме да стане беля, с някое дете недай си боже и тогава да 
мислим какво да правим. Не знам къде ще се измисли паркинг, но всички улици 

около Аквапарка и в двете посоки бяха заети, движи се само по една лека кола и 

един тир задръсти движението и много време не можеше да се минава. За да отидеш 

до центъра трябва да заобикаляш половината град през много улици. Така, че ако 

трябва да се напише писмо до полицията, трябва да се разисква по този въпрос рано 

или късно ще стане беля.  

Г-жа Василева: - Подкрепям предложението на г-жа чаушева да се 

мисли от ОА и ръководството заедно с полицията наистина това се 

коментираше от много граждани. Мисля, че ръководството може да вземе 

някакво адекватно решение. 

Г-н Чаушев: - Права сте, но в нашия град е разположен така, не че 

за оправдание нещо, няма много места за паркиране особено летните 

периоди. Тук е въпроса за органите на реда как си вършат работата. Вярно 

е доста голям интерес предизвиква това ново съоръжение, този Аквапарк в 

града. Предполагам, че притока на туристи няма да се намали и през м. 

август, но има варианти. Има предвидени паркинги около Аквапарка даже 

един от тях не е довършен, където може да поеме още коли които се 

паркират отстрани. Може да се помисли и за разширяване на паркинга около 

парка край данъчната служба, но това е въпрос на разглеждане.    

Г-жа Василева: - Ако няма такива, предлагам да прекратим с 

разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 118 

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

 

ОБЩИНСКИЯ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

организацията и безопасността на движението на територията на община Девин. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

 
Г-н Чаушев: 
 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО –118 от 18.07.2017 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 204654.87.283 и част от ПИ 

20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 119 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,т.5, чл.124б, ал.1 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ 

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

 
 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 20465.87.283 и част 

от ПИ 20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. Девин. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

33 
 



 
 
 
  

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с индентификатор №20465.538.18 

в местност "Кръстец" в землището на гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 120 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ от ЗУТ, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 
1.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 

20465.538.18 в местност „Кръстец” в землището на гр. Девин. 

 

2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 

20465.538.18 в местност „Кръстец” в землището на гр. Девин. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ- X, УПИ- XI, УПИ-XII, 

УПИ I - за озеленяване в рамките на ПИ 73105. 501.129 и частична промяна на 

улична регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

34 
 



 
 
 
  

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 121 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с  чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ, 

  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

1. Одобрява задание за промяна  на ПУП-ПРЗ за УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ І 

– за озеленяване в рамките на ПИ 73105.501.129 и частична промяна на улична 

регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за промяна  на ПУП-ПРЗ за УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ І 

– за озеленяване в рамките на ПИ 73105.501.129 и частична промяна на улична 

регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПП за обект "Плувен басейн" в УПИ - I, кв.I, 

м. "Струилица",  гр. Девин - подобект : "Външен водопровод" 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 122 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с  чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ, 

 
 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
 

 
1.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПП за обект „Плувен басейн” в 

УПИ І, кв. 1, м.”Струилица”, гр. Девин – подобект: „Външен водопровод”. 

 

 2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за  обект „Плувен басейн” в 

УПИ І, кв. 1, м.”Струилица”, гр. Девин – подобект: „Външен водопровод”. 

 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

            16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 18.07.2017 г. относно: Одобрява-

не на ПУП -ПРЗ за изменение на УПИ -II за почивни станции за ПИ 72 и промяна на 

уличната регулация между о.т. 21 и о.т. 22 в кв.2, м. Беденски бани. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 123 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1,  от ЗУТ, във връзка 

с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
 
1.Одобрява проект за ПУП - ПРЗ за изменение на плана за регулация и 

застрояване в кв.2, УПИ ІІ - за почивни станция и образуване на ново УПИ ІV- База 

за отдих, съставляващ част от УПИ ІІ, нереализирана улична регулация и друг терен 

в устройствена зона Об и  устройствени показатели - плътност на застрояване  max. 

60%, min. озеленяване 40%, Кинт max. 1.5, застрояване до 5 етажа и височина на 

кота стреха до 15 м. 

 

2. Изменение на  уличната регулация от о.т.20 до о.т.23 и изместването и на 

север по трасето на съществуващата улица. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 17  точка от дневния ред 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение и одобряване на задание за изработване на ПУП - ПРЗ за  ПИ 122014, 

част от ПИ 122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м."Калявища", землище-

то на с.Брезе, община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 
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Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 124 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ,  

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
1.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 

122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м. „Калявища”,  землището на  

с.Брезе, община Девин. 

 

2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 

122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м. „Калявища”,  землището на  

с.Брезе, община Девин. 
 
 
 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО -125 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПР за част от УПИ VIII - за 

жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична промяна 

на улична регулация от  о.т. 978, о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 981 по  плана на кв. 

Настан, гр.Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

38 
 



 
 
 
  

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 125 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ от ЗУТ,  

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1. Одобрява  задание за изработване на промяна на ПУП - ПР за  част от УПИ 

VIII – за жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична 

промяна на улична регулация от о.т.978 през о.т.979,о.т.980 до о.т.981 по плана на 

кв. Настан, гр. Девин, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПР за  част от УПИ 

VIII – за жилищно строителство, кв. 125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична 

промяна на улична регулация от о.т. 978 през о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 981 по плана 

на кв. Настан, гр. Девин, община Девин. 

 

 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XXIV -295, УПИ - 

XXXIII -295 и УПИ - XXV - 296, кв. 19, с.Лясково и одобряване на задание, съгласно 

чл.125 от ЗУТ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 
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Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 126 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1 

от ЗУТ, във връзка с чл.124, ал.7 и чл.125 от ЗУТ  

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ. 

2. Дава разрешение за изработване на промяна  на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV - 

295, УПИ ХХІІ І - 295 и УПИ ХХV - 296, кв. 19, с. Лясково. 

 

 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.07.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 011911 в м. "Шарлев мост" в 

землището на с. Лясково. 

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 127 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ. 

 

 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011911 в местност 

„Шарлев мост” в землището на с. Лясково. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011911 в местност 

„Шарлев мост” в землището на с. Лясково 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 18.07.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - за жилищно строителство, 

общежитие и административна сграда, УПИ -XXI - групово жилищно строителство/ 

ПИ 504.848/ и промяна на улична регулация от о.т. 1671, през о.т. 1677 до о.т. 1678, 

кв. 68 по плана на гр. Девин, община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Ако няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 128 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

 

41 
 



 
 
 
  

 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1.Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II – за жилищно 

строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХI – групово жилищно 

строителство /ПИ 504.848/ и промяна на улична регулация от о.т. 1671, през о.т. 

1672, о.т. 1673 до о.т. 1674 и о.т. 1666, през о.т. 1676, о.т. 1677 до о.т. 1678, кв.68 

по плана на гр. Девин. 

 

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

гласува: 

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

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22.  Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 28.07.2017 г. относно:     Даване 

на съгласие за изпълнение на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да изпълнява като 

партньор по проект: №2123 „Намаляване на равнопоставеността  при  достъпа в 

първичната здравна помощ  относно социално значими болести сред нуждаещите се 

общности от трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health 

care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним 

“Equal2Health”. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС 

 

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

Г-жа Василева: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ.Няма. 

Г-жа Василева: - Ако няма такива, предлагам да прекратим с 

разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Г-н Василева: – Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 129 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да изпълнява дейности като 

партньор по проект №2123 „Намаляване на равнопоставеността   при  достъпа в 

първичната здравна помощ  относно социално значими болести сред нуждаещите се 

общности от трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health 

care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним 

“Equal2Health”. Проекта е одобрен за финансиране по Втора покана на програмата за 

Трансгранично сътрудничество „Гърция – България 2014-2020” (INTERREG V – A 

Greece – Bulgaria 2014-2020), приоритетна ос 4 „Социално включване, мерки срещу 

бедността и всякаква дискриминация” по инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране 

в здравната и социалната инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местно развитие,намаляване на неравнопоставеността по отношение 

на здравния статус, насърчаването на социалното включване чрез подобрен достъп 

до социални, културни и развлекателни услуги и преход от институционални услуги 

към услуги предоставяни от общността. 

 

2. Дава съгласие МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да изпълнява проект №2123 

„Намаляване на равнопоставеността   при  достъпа в първичната здравна помощ  

относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health care for socially 

significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним “Equal2Health”  в 

рамките на одобрения от Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично 

сътрудничество „Гърция – България 2014-2020” и да осигури необходимото 

финансиране за обезпечаване изпълнението на дейностите по проекта. Активите, 

закупени по време на изпълнението за целите на проекта се дават за безвъзмездно 

право на ползване за срок най-малко от 5 (пет) години след приключване на 

дейностите по проекта. 

 

3.Упълномощава Радка Грозданова в качеството и на изпълнителен директор 

на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД да управлява процеса на изпълнение на дейностите по проект 

№2123 „Намаляване на равнопоставеността   при  достъпа в първичната здравна 

помощ  относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health care for socially 

significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним “Equal2Health”, като 

за целта има право да сключва договори, издава заповеди, назначава персонал, да 
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извършва всички правни и фактически действия във връзка с изпълнението на 

дейностите по проекта. 

 

4.Разрешава откриването на разплащателна безлихвена банкова сметка в 

полза на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД за нуждите на проект №2123 „Намаляване на 

равнопоставеността   при  достъпа в първичната здравна помощ  относно социално 

значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” ( Reducing 

access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s 

deprived communities) с акроним “Equal2Health”. Средствата по банковата сметка ще 

бъдат използвани единствено за изпълнение на дейностите по проекта. 

 

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

гласува: 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 - НЕ ГЛАСУВАЛ/Д.Чаушева/ 

Кворум – 12. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

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

Г-н Чаушев: - Предварително има един отговор за един общински съветник 

по едно питане от 20.07.2017 г. от госпожа  Чаушева до кмета на общината. 

Заповядайте господин Солаков за отговора на питането от госпожа  Чаушева.  

Г-н Солаков: -  Питането е във връзка с разпределянето на дървен 

материал за огрев на жителите на село Селча от държавен и общински горски фонд. 

В сигналът се твърди, че на близки  хора до кмета на селото роднини негови, 

приятели се предоставя буков, дъбов материал  и дърва за огрев който се намира 

близки  до селото места и са лесно проходими и госпожа Чаушева иска информация 

за критерия за разпределението на контингент местно население включваш и дърва 

за огрев  както и изпълнението от  подчинения лесничей на територията на община 

Девин и конкретно за Селча, както копия от  списъците за жителите  които ползват 

дървен материал и така нататък. Във връзка с питането  писмен  отговор е  изготвил 

ръководител на  общинска горска структура инж. Светослав Павлов -  списъците на 

лицата които могат да закупуват дървесина се изготвят от кметовете на съответните 

населени места в конкретния случаи кмета на Селча член 111 алинея 5 от Закона за 

горите. Критериите за разпределението по Закона за горите са   изготвените 

списъци от кметовете  на населени места прилагането на критериите е еднакво и  за 

държавните горски територии и по компетентност към държавните горски ловни 

стопанства същото и за общинските горски територии прилагането на закона за 
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горите подзаконовите нормативни документи задължително за всички собственици 

на гори,  като прилагането му еднозначно 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жа Чаушева 

Г-жа Чаушева: - Благодаря господин председател за отговора изненадахте 

ме приятно, че получих някакъв отговор Надявам се да получа отговори на 

предишната си питания не заради друго ами защото няма запис и затова държа 

наистина в писмен вид отговаря въпреки че отдавна мина срока, все още малко ще 

изчакам до другата сесия. Надявам се да получа отговорите. Не защото аз ги искам а 

защото хората като ме питат и да знам отговора, защото могат да ме  обвинят, че си 

измислям. Трябва да имам черно на бяло. Благодаря за отговора който дадохте ще 

предам на жителите на село Селча. Ако трябва ще отида и до селото ще го занеса и 

лично и ще го оставим хората да го четат благодаря 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Солаков  

Г-н Солаков: - Във връзка с обществения  интерес и теми които будят 

гражданите, искам така да ви уведомя, че се състоя приемателна комисия за 

топлопровода Беденски бани, който вече е напълно готов. Комисията включваше 

експерти от РЗИ, РДНС, НОСВ, пожарна  и още куп други институции. Проекта е 

изпълнен качествено и в срок, разписано е от всички представители на 

институциите. Няма забележки, водата в Девин - целия дебит, това което се 

говореше, вече се доказа. Чешмичката зад  паметника „Катя Ванчева”,  може да 

ходите да си налеете топла вода тече…. Така че  да ви е Честито. Следва да обявим 

дата за официално откриване, да го синхронизираме с празника на града, само 

чакаме потвърждение. 

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

Г-жа Василева: -  Провокира ме един въпрос за Беденски бани искам да 

чуя на първа ръка какво се случва там, имах един определен един  въпрос – питане 

– за столовете в Настан какво се случва там, ремонта се извърши, столове няма 

продължително време, има ли причина за това. Благодаря ви. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Солаков  

Г-н Солаков:  - Г-жо Василева относно Беденски бани е подаден е сигнал от 

Здравко Чепишев до РЗИ. Общинската баня е нехигиенична, разпространява зарази 

и какво ли не. В следствие на този сигнал РЗИ –Смолян дойдоха на проверка, взеха 

проби от водата в басейна. Единия път изследванията си бяха добре и в следващия 

път показаха наличието  на бактерии които говорят за не чиста вода. На база тези 

изследвания и понеже сигнала е и до София, доста рязко реагираха РЗИ и директно 

затвориха банята. Странно е, че басейна се изчиства с препарат който много силен 
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пълни се през нощта и сутринта взимаме пробата и пак отчита тези бактерии, а 

никой не е влизал.Това си е една наша проверка защо така се случва. В извора няма 

нищо чист е, на резервоара в Девин излиза същата вода. Цистерната пристигна 

миналия ден, поставена е там от тук насетне, трябва да я свържем и тя да заработи    

Втория въпрос който зададохте относно стола става въпрос за седалките нали гоним 

100 места са внос от чужбина и те са заявени и малко се бавят.  

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма, закривам днешното заседание на 

общински съвет. 
 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/Дата: 03.08.2017 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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