
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 2 от 26.02.2018 година 
 
 

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

26.02.2017 година /понеделник/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

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. Господин Даскалов днес отсъства 

и със Заповед № РД-09-73 от 23.02.2018 г., г-н Солаков го замества. От 17 общински 

съветника присъстват 17 общински съветника. Откривам редовното заседание на 

общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА. Първо искам да 

благодаря от името на всички общински съветници за мартеничките които са ни 

подарени от екипа на Центъра за обществена подкрепа в квартал „Саята” за което 

изказвам в лицето на госпожа Василева благодарности от името на всички вас. Да си 

пожелаем хубава Баба Марта, да посрещнем в навечерието на баба Марта със сняг е 

добра поличба. Предварително ви е раздаден дневния ред. Ако позволите ще 

направя три предложения за допълнения към дневния ред, материалите са 

раздадени и са пред вас. Докладните записки които ще предложа да влезнат 

дневния ред, се нуждаят от бързо решаване на въпросите залегнати в тях.  Първата 

докладна записка е ДЗО №29 от 21.02.2018 година относно избор на временно 

изпълняващ длъжността изпълнителен директор и съвет на директорите на 

Многопрофилна  болница за активно лечение МБАЛ Девин ЕАД град Девин. Налага 

се тази докладна записка да влезе в дневния ред, поради факта, че е изпълняващия 

длъжността директор на МБАЛ Девин е дълго време с изтекъл мандат, следва да 
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бъде упълномощена временно да изпълнява длъжността директор до провеждането 

на конкурс. Втората докладна записка е ДЗО - 30 от 22.02.2018 година за избор на 

временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Беден. С Решение №272-

2109 МИ от 22.02.2018 г.  Общинска избирателна комисия е прекратила 

правомощията на Захари Стоилов в качеството му на кмет по негово лично 

заявление. Така, че следва да изберем временно изпълняващ длъжността на кмет на 

кметство. Третата докладна записка е относно назначаването на регистриран одитор 

за извършване на независим финансов одит на MБАЛ Девин. Този избор го бяхме 

заложили за месец март , но след разговори с госпожа Грозданова, решихме да 

предложим, да се гледа на тази сесия, за да можем одитора, който изберем да има 

време, задълбочено да се запознае с отчета на МБАЛ Девин и да направи една по-

хубава задълбочена проверка. Това са моите три предложения за допълнение в 

дневния ред като точки 23, 24, 25, а точка 23 от предварително раздадения дневен 

ред ще остане последна. Други предложения колеги! Заповядайте господин Виденов. 

 

Г-н Виденов: - Предлагам точка 14 да отпадне от дневния ред, поради  

неприключен съдебен процес. 

 

 Г- н Чаушев: – Благодаря г-н Виденов. Има резон в предложението, защото 

след заседанието на комисията, когато провеждахме, се стигна до извода, че има 

висящо дело между спорещите се страни. Докато не приключи съдебната процедура, 

не трябва да предприемаме действия за промяна на ПУП и УПИ-тата, за да не 

влезнем в някаква по-дълга процедура, от която  после да няма излизане. 

Проверихме след заседанието на комисията наистина има заведени дела, тече 

някаква съдебна процедура и се разбрахме до следващата сесия, ако самата съдебна 

процедура не касае промяна на УПИ-та, да  влезе тази докладна записка на 

следващата сесия. Ако ли не, ще остане до решаване на самата съдебния спор. 

Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията по дневния ред, 

който е съгласен, моля да гласува:  

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

 

Подлагам на гласуване постъпилото предложение на господин Виденов. Точка 

14 да отпадне от дневния ред, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към следващите три предложения. 



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

3 
 
 

   
 

 

Първо предложение - Който съгласен ДЗО - 29 от 21.02.2018 година относно 

избора на временно изпълняващ директор и съвет на директорите на МБАЛ - Девин 

ЕАД, да влезе като точка 22 в дневния ред, моля да гласува: 

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

 

Второ предложение - Който съгласен ДЗО - 30 от 22.02. 2018 година относно 

избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство село Беден да влезне 

като точка 23 в дневния ред, моля да гласува: 

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

 

Трето предложение -  Който съгласен ДЗО - 31 от 23.02.2018 г. относно 

назначаване на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на 

МБАЛ Девин ЕАД, да влезне като точка 23 моля да гласува: 

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

 

 Зачитам следния проект за Дневен ред: 

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2018 г. относно: Приемане на 

общински спортен календар на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 22.01.2018 г. относно: Одобряване 

на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода  

01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО  – 9  от 22.01.2018 г. относно:Предоставяне 

от ОПФ на имот с проектен кадастрален № 004843 по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД 

на ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 02.02.2018 г. относно:Предложение 

за закупуване на 2 броя акумулатори за нуждите на РД ПБЗН гр. Смолян. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

4 
 
 

   
 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 08.02.2018 г. относно: Допълване 

и изменение на решение №175 от 29.12.2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12  от 08.02.2018 г. относно: Учредяване 

право на безвъзмездно ползване и управление на имот публична общинска 

собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 05.02.2017 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Председателя на ПК ”ЗСПЕ” 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 05.02.2017 г. относно: Определяне 

на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанска та 2018 - 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 15.02.2017 г. относно: Разглеждане 

на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 

73105.13.187 в м. „Краево”, землище с.Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане 

на проект за изменение на ПУП-ПРЗ на поземлен имот с идент. 20465.502.208 по 

кадастралната карта на гр. Девин, участващ в УПИ ХХVІ,  УПИ ХХV, УПИ ХХІV,  УПИ 

VІІ в кв.56 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане 

на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за 

учредяване на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен 

извор „Попини лъки” до съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане 

на предложение и издаване на разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР 

за УПИ-та: V и VІ в кв.81 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 15.02.2017 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на  ПУП - Парцеларен план за обект: „Външно ел 

захранване” и „Противопожарно водоснабдяване”  на асфалтова база в УПИ I кв.1  

по ПУП за местност „Добровсте”, землище Настан. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 15.02.2017 г. относно: Одобряване 

на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект „ Кабелно захранване НН към обект    

„ Къщи за гости“ в УПИ III-101.4, кв.1, м. „Катранище”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 15.02.2017 г. относно: Одобряване  

на  ПУП - Парцеларен план за обект: „ Довеждащ водопровод към обект „Къщи за 

гости” в УПИ III-101,4,.1, м.”Катранище”, община Девин.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 15.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изменение  на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 20465.502.1601, 

участващ в УПИ I - за спортна зала, кв.159, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 15.02.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционни-

те политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 16.02.2017 г. относно:  Упълномо-

щаване на представител на община Девин 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 
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19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 20.02.2017 г. относно:Утвърждава-

не  статута на общинските жилища. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 19.02.2017 г. 

относно:Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№2 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Девин.   

Докладва: Председателя на ОбС 

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 20.02.2017 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 

31.12.2017 г.  

Докладва: Председателя на ОбС 

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 21.02.2017 г. относно: Избор на 

Вр.И.Д. изпълнителен директор и Съвет на директорите на "МБАЛ - Девин" ЕАД 

гр.Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 22.02.2017 г. относно: Избор на 

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Беден 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 23.02.2017 г. относно: Назначава-

не на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на "МБАЛ 

Девин" ЕАД гр. Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

25.Изказвания, питания, становища и предложения на граждани 

 

Който е съгласен с така предложения проект за  дневен ред, моля да гласува: 

 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

     1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 17.01.2018 г. относно: Приемане 

на общински спортен календар на община Девин за 2018 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председателя на 

ПК „ОМДСТК” г-жа Димитрова. 

 

Г-жа Димитрова: -  ДЗ има положително становище от ПК 

„ОМДСТК”.  

 

Г-н Чаушев: - 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ №  

 
На основание чл.2200  ии  ччлл..2211,,  тт..2233,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..1177,,  аалл..11,,  тт..1100  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  

ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллееннииее  ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя,, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Приема Общински спортен календар на Община Девин за 2018 г., 

съгласно приложението. 

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

гласува: 

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

 
 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 22.01.2018 г. относно: Одобряване 

на получени командировъчни пари от кмета на община Девин за периода  

01.10.2017 г. до 31.12.2017 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, имате думата за изказвания, мнения и 

становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 9 

 

На основание ччлл..2211,,  аалл..11,,  тт..  2233  ии  аалл..22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ммеессттннооттоо  ссааммооууппррааввллееннииее  

ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ччлл..88,,  аалл..44  оотт  ННааррееддббааттаа  ззаа  ккооммааннддииррооввккии  вв  ссттррааннааттаа 

 

                                  ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява отчета на кмета за получените командировъчни пари  

за периода 01.10.2017 г. до 31.12.2017 г., съгласно Приложение №1. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния  

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО  – 9  от 22.01.2018 г. относно:Предоставяне 

от ОПФ на имот с проектен кадастрален № 004843 по § 27, ал.2, т.1 от ПЗР към ЗИД 

на ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

На основание ччлл..21, ал. 1, т 8 от Закона  за местното самоуправление и 

местната администрация  и § 27, ал.2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби 

към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален  № 004843, 

образуван от имот с кад. №004842,  с площ 5.672  дка,( пет декара шестстотин 

седемдесет и два кв.м) начин на трайно ползване – ливада,  десета категория,  

местността „ Гьок Кедик”, землище с. Грохотно,   да бъде предоставен на Общинска 

служба по земеделие - Девин за постановяване на решение за възстановяване 

правото на собственост  по приложената скица проект № Ф10525/16.01.2018 г.   

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 02.02.2018 г. относно:Предложение 

за закупуване на 2 броя акумулатори за нуждите на РД ПБЗН гр. Смолян. 

            Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: -  ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.  
 



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

11 
 
 

   
 

 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

На основание ччлл.. 21 ал .1, т. 6 и т. 23 ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат закупени два броя (2бр;) акумулатори тип 12 V 90 

ампер часови за нуждите на Регионална Дирекция „Пожарна Безопасност и Защита 

на Населението” – гр. Смолян. 

 

2. Средствата в размер на 500 лева да бъдат за сметка на дейност 122 

”Общинска администрация” Параграф 10 – 15 „Материали” 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 
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Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 
 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 08.02.2018 г. относно: Допълване 

и изменение на решение №175 от 29.12.2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Давам думата на председател на ПК „УТОССГС” г-н 

Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „„УТОССГС””.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 12 
 

На основание ччлл.. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.62, ал.2 от АПК 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

   1.Допълва и изменя Решение №175/29.12.2017 год., като учредява 

възмездно, безсрочно отстъпено право на строеж за изграждане на пристройка, към 

съществуваща жилищна сграда за  лятна кухня и склад на един етаж на Веселин 

Калинов Брезелиев, с площ 51 кв.м. с пазарна стойност 222 лв. изготвена от 

лицензиран оценител в недвижим имот общинска собственост, в УПИ IV, кв.109, 

представляващ част от имот с идент. № 20465.506.438 по ПУП на гр.Девин.  

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

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

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12  от 08.02.2018 г. относно: Учредяване 

право на безвъзмездно ползване и управление на имот публична общинска 

собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 13 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, чл.7, ал.2 от 

Наредба № 2 на Община Девин, чл.3 от Правилника за детските педагогически стаи 

и § 4 от Постановление № 225/10.10.1996г. на МС 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Предоставя на РУП – Девин за безвъзмездно ползване и управление на 

стая №2 и стая №3 за Приемно помещение на полицейски инспектори, намиращи се 

на втори етаж в сградата на Културен дом - гр. Девин, вх. Източен за срок от 5 

години.                                                                                       



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

15 
 
 

   
 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 05.02.2017 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Председателя на ПК ”ЗСПЕ” 
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Г-н Митев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от ПК. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 14 

 

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

чл.5,ал.1,т.1 и 2 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на 

жители на Община Девин 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

        1. Отпуска еднократна финансова помощ на Юлиян Антимов Георджиев  от гр. 

Девин община Девин за  спешна медицинска помощ сумата от 1000 /хиляда/лева. 

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

и помощи по решение на Общински съвет” 

        3.Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на решението.           

 
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 – 14 от 05.02.2017 г. относно: Определяне 

на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанска та 2018 - 2019 г. 

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

 

Г-н Чаушев: - Давам думата на председател на ПК „УТОССГС” г-н 

Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 15 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската собственост   чл. 37 

„И” ал. 3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските  земи   

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване, описани по местоположения /землища, категория, 

площ по приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  

 

2. Определя следните правила за ползването на общинските ливади, мери и 

пасища на територията на общината, като ползвателите задължително трябва да 

спазват: 

а) да почистват ливадите, мерите пасищата от нежеланата храстовидна 

растител (капина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове (орлова папрат, чемерика); 

б) да не променя предназначението им да не ги разорават. Да не ги 

използват за не земеделски нужди; 

в) да не допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и др. отпадъци; 

г) да не пали растителност в ливадите,мерите и пасищата 
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д) агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване и построяването на навеси и временни 

огръждения, се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване 

от камъни и почистване от храсти с кмета /кметски наместник/ на населено място; 

е) ливадите, мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 

засоляване и др.; 

ж) лично да съпровожда стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

ливадите, мерите и пасищата, или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

з) въвеждане и редуване на парцелно ползване на общинските ливади,мери 

и пасища; 

и) охрана на предоставените общински ливади, мери и пасища; 

й) осигуряване на ветеринарна профилактика; 

к) своевременно предоставяне на Общинска администрация-Девин на копие 

от картата за ползването на предоставените общински ливади, мери и пасища по 

физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 

парцели. 

л)своевременно уведомяване на Община Девин при промяна в 

обстоятелствата, предвид които ползват общински ливади, мери пасища 

(чувствителна промяна на броя пасищни животни, замразяване или приключване на 

дейността и др.); 

 

4. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за за наем с  

регистрирани земеделските стопани (животновъди). 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

19 
 
 

   
 

 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 15.02.2017 г. относно: Разглеждане 

на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 

73105.13.187 в м. „Краево”, землище с.Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 16 

 

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, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 73105.13.187 

в местност „Краево”, землище с.Триград, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване  на ПУП – ПРЗ за част от ПИ 73105.13.187 

в местност „Краево”, землище с.Триград, община Девин, за отреждане на терен за 

техническа инфраструктура – водоем и параклис. 

 

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

гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане 

на проект за изменение на ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идент. 20465.502.208 по 

кадастралната карта на гр. Девин, участващ в УПИ - ХХVІ,  УПИ - ХХV, УПИ - ХХІV,  

УПИ - VІІ в кв.56 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

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, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава разрешение за изменение на ПУП - ПРЗ в рамките на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.208 по кадастралната карта на гр.Девин, участващ в УПИ 

ХХVІ, УПИ ХХV, УПИ ХХІV, УПИ VІІ в кв.56 по плана на гр.Девин и промяна на улична 

регулация по границите на ПИ с идентификатор 20465.502.208. 
 

 

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

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане 

на задание и издаване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за 

учредяване на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен 

извор „Попини лъки” до съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

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, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

  

1. Одобрява задание за изработване на ПУП – Парцеларен план за учредяване 

на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор 

„Попини лъки”, землище с.Триград, община Девин за захранване с вода за питейно – 

битови нужди на къща за гости в ПИ 73105.10.32. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за учредяване 

на сервитути на съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор 

„Попини лъки”, землище с.Триград, община Девин  до къща за гости в ПИ 

73105.10.32. 

 

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

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 15.02.2017 г. относно:Разглеждане 

на предложение и издаване на разрешение за изработване на изменение на ПУП-ПР 

за УПИ-та: V и VІ в кв.81 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 19 

 

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, чл.134, ал.2, т.6 и чл.125 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава разрешение за изработване  на изменение на ПУП - ПР за УПИ - та: V 

и VІ в кв.81 по плана на гр. Девин. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 15.02.2017 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на  ПУП - Парцеларен план за обект: „Външно ел 

захранване” и „Противопожарно водоснабдяване”  на асфалтова база в УПИ I кв.1  

по ПУП за местност „Добровсте”, землище Настан. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

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  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект: „ПУП 

– Парцеларен план за „Външно елзахранване” и „Противопожарно водоснабдяване”  

на асфалтова база в УПИ I ,кв.1  по ПУП  за местност „Добровсте”, землище Настан. 

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 15.02.2017 г. относно: Одобряване 

на проект за ПУП - Парцеларен план  за обект „ Кабелно захранване НН към обект    

„ Къщи за гости“ в УПИ III-101.4, кв.1, м. „Катранище”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 
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Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 21 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

         1. Одобрява ПУП - Парцеларен план  за обект „ Кабелно захранване НН към 

обект „ Къщи за гости“ в УПИ - III 101.4, кв.1, местност „Катранище“, гр. Девин 

 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 15.02.2017 г. относно: Одобряване  

на  ПУП - Парцеларен план за обект: „ Довеждащ водопровод към обект „Къщи за 

гости” в УПИ III-101,4,.1, м. „Катранище”, община Девин.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява   ПУП - Парцеларен план за обект: „Довеждащ водопровод към 

обект „Къщи за гости” в УПИ III -101,4, .1, местност „Катранище”, община Девин  

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 15.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изменение  на ПУП - ПРЗ за имот с идентификатор 

20465.502.1601, участващ в УПИ I - за спортна зала, кв.159, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

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 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ в рамките на  

имот с идентификатор 20465.502.1601, участващ УПИ I - за спортна зала, кв.159, гр. 

Девин, като ПИ с идентификатор 20465.502.1601 се обособи в самостоятелно УПИ  за 

жилищно строителство. 

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 15.02.2017 г. относно: Отчет за 

изпълнение на План за действие на община Девин за изпълнение на интеграционни-

те политики на ромите и гражданите живеещи в сходна на ромите ситуация за 2017 г 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„ЗСПЕ” г-н Митев. 

 

Г-н Митев: - ДЗ има положително становище от ПК „ЗСПЕ”.  
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

На основание ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  1122  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗааккооннаа  ззаа  ммеессттннооттоо  

ссааммооууппррааввллееннииее  ии  ммеессттннааттаа  ааддммииннииссттрраацциияя  

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

изпълнение  на интеграционните политики на ромите и гражданите живеещи в 

сходна на ромите ситуация за 2017 г., съгласно Приложение 1. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 16.02.2017 г. относно:  Упълномо-

щаване на представител на община Девин 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 Солаков: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте господин Виденов. 

 

Г-н Виденов: - Постоянната комисия по устройство на територията се 

въздържа за становище. На заседанието се предложи да се извика представител на 

ВиК за разяснение. Предлагам за резервен представител да бъде упълномощен 

Владимир Солаков – зам. кмет.  
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Г-н Чаушев: - Благодаря господин Виденов. Колеги имате думата за 

становища и разяснение по докладната записка. В момента тук е представителя на 

на ВиК дружеството г-н Стаматов. Позволете ми да дам предложение, да му дадем 

думата да внесе някои разясненя по отчета и относно инвестиционната програма, 

така, както решихме на заседанието на постоянната комисия. Ако нямате нещо по-

различно. Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - На едно от нашите минали заседания пак разглеждахме 

бизнес-плана на ВиК. Предполагам, че колегите си спомняте, взехме решение да 

упълномощим кмета да поиска по какъв ред и начин се разпределят средствата  на 

това областно дружество, на всички общини. Така ли беше? Надявам се колегите да 

си спомнят, тогава пак отсъстваше кмета, беше зам. - кмета. Предполагам, че е 

предал на кмета, но за съжаление и като лично присъстваща на областното 

заседание  на Асоцияцията на ВиК, кмета не постави този въпрос. Може и да не му е 

било предадено. Нямам представа да твърдя за неща, за  които не съм сигурна. Но 

това не се случи. Това е една от причините, поради което ние категорично, не 

съгласувахме бизнес – плана. Госпожа Тодорова доколкото си спомням, даде 

предложение. Една от причините беше, че няма ясно разписани правила, как се 

разпределят средствата. Това е едно. Другото което искам да коментирам е отчета, 

който е представен на заседание на комисиите, там  стана ясно, че една от улиците 

в Настан са писани разходи, които са заплатени от частно лице. Тук може да се 

зададе въпроса, аз не смятам да го задавам. Факт за мен обаче, е че целия този 

отчет, буди съмнение за достоверност и инвестиционната програма за 2018 г. Думата 

инвестиции я разбирам, като слагане на нещо ново, за да е предвидено изграждане 

на водопроводна система в рамките на километър 390. Ако ние сме втората община 

след Смолян и ако на този принцип решим, че е редно да се разпределят средствата, 

излиза, че ние сме на четвърто или пето място, след Мадан, Рудозем, Златоград няма 

да го споменавам, те са колкото нас, може и да са по- малко. Така или иначе не съм 

съгласна с тази инвестиционна програма. Аз ще гласувам против тази ДЗО. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Ако позволите преди това, да дам думата на 

господин Стаматов. Заповядайте г- Стаматов, за някакви допълнителни разяснения и 

питания, ако има някои други. Ще ви помоля да включите микрофона, по така 

поставените въпроси които обобщават и питането на останалите колеги. 

 

 Г-н Стаматов: - Аз ще си позволя съвсем накратко, защото въпросите 

които бяха зададени и основния въпрос, който госпожата зададе, това е отчета за 
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инвестиционната програма на дружеството за миналата година. Предполагам, че по-

голяма част от вас, имате първо отчета за разходи на ВиК Смолян за 

реконструкцията, която сме изпълнили в район Девин,  много може да говорим по 

тези неща. Първо да вметна какво значи инвестиция. Защото това беше един от 

въпросите, които беше зададен. В договора който е сключен асоциацията с 

общините, той е много обемист. Ако има някой желание, може да се запознае. Там  е 

записано и уточнено в детайли какво се разбира под инвестиция и какво включва 

така наречените инвестиционни разходи  на ВиК ООД. Там са описани в детайли и 

кое е инвестиция, кое е ремонт на авария, подмяна на съществуващите съоръжения, 

подмяна или реконструкция, подмяна на примависта е, понеже договора не е пред 

мен, подмяна на водопроводни участъци, включително и водопроводни отклонки с 

големина на повече от 10 метра и нагоре. Договора който е сключен между ВиК 

ЕООД и асоциацията инвестиция е когато ние извършваме било то подмяна, водено 

по детайли, кое е инвестиция по различен вид по който водим цялата отчетност по 

това нещо. За да бъде това нещо регистрирано. Защо правя това уточняване. В 

крайна сметка не съм го решил аз, то е  уточенено от асоциацията на общините и 

ВИК ЕООД това е точно, да не го правя, защото да се види какво е извършено. 

Предполагам всички отчета го имате, да не се изненадате, защо примерно 

водопровод от порядъка на 30- 40 метра е  в инвестиционната програма. Казвам 

това е точно, когато ние правим ремонт. На вас може да ви изглеждат малки 

всъщност, ако трябва да бъда честен, това е една голяма част от нашата работа. Те 

се залагат и ние ги отчитаме, като инвестиция задължително, да го отбележа, 

защото най-вероятно голяма част от вас, не са се запознали с договора  на 

асоциацията на общините. Оттук нататък ще дам изяснения по пера, това което сме 

извършили, през миналата година на  конкретните места, къде са. Ако позволите 

това което е изписано, къде и колко се намира. Започвам със село Триград район 

Девин. Това на примависта ви го казвам в детайли е направен пълен цялостен 

счетоводен финансов отчет в който всеки от вас вижда. В тези 24 точки са  

включени абсолютно всички неща, първични финансови документи, които 

предхождат включително и разбивките за гориво, копие от пътни листове, копие за 

исканите от съответните материали. Когато има външни услуги, копие и от 

фактурите. За това тези неща са предоставени на община Девин. Извинявам се тоест 

общинските съветници, ако пожелаят да видят това нещо, няма да е проблем тази 

папка се намира в отдел ТСУ. Колко тръби, колко транспорт и така нататък. В с. 

Триград гръмна водопровод, който се намира под моста, който е на центъра на 

селото. Ние сменихме около 80 метра в средата на зимата, т.е. месец декември, 

интернитов водопровод. В дясно като погледнете там е насип. Направихме 

реконструкция на водопровода с полиетилен в село Лясково. Това са инвестиционни 
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мероприятия през миналата година. ВиК направи сериозна инвестиция, която е 

първият мост в дясно, понеже водопровода беше стар, стоманен. За съжаление така 

е бил монтиран някога. Тази махала замръзна, остана без вода, през зимата. Точно 

по това време направихме около 180 метра полиетиленов водопровод. Това е едната 

част от инвестицията в с. Лясково. Другата инвестиция която направихме в село 

Лясково е във връзка с това, че проектът който е внесен и се осъществява все още в 

с. Лясково е, че имаше много непълноти, имаше улици, които не бяха влезнали в 

проекта, не влизаха нито водопроводните отклонки. Просто така са заложени и за да 

може да направим нещата както да трябва, се наложи да инвестираме много 

средства. 

 

Г-н Чаушев: - Г-н Стаматов, всички сме разгледали таблиците, така 

малко по-конкретно в инвестициите по улици, къде, какво. 

 

Г-н Стаматов: - Тази улица първата за която говорих, имаме 180 метра 

полиетилен, имаме 300 метра водопроводни отклонения. За тези улици правихме 

изцяло нови водопроводни отклонения, имаме монтирани два спирателни крана, за 

изпълнението на това СМР миналата година зимата имаме вложени някъде около 500 

лв. материалите които вложихме като средства. По отношение за разходите за 

заплати. Как се процедира. Малко уточнение на това нещо, ние си вършим работата 

в която попадат малко инвестиции. В ежедневната работна карта се вписва всеки 

един от колегите, където и да е, къде и колко време работи. Всеки един в района 

когато вършим неща, които попадат в инвестиции в края на месеца, аз задължително 

правя справка в нашия счетоводен отдел, където нашето ТРЗ записва тази улица, 

този обект, човекодни и човекочасове оттам нататък тази справка се обобщава от 

нашето водене и пера за отдела се обобщават разходите за труд и и осигуровки. 

 

Г-н Чаушев: - Г-н Стаматов, ще ви прекъсна за момент. Това беше 

хубаво за заплатите да чуят, защото възникна въпросът, как се начисляват те, на 

отделните обекти. Въпросът ми е такъв  с няколко кратки изречения, къде, какво е 

направено. Заповядайте г-жо  Чаушева, имате нещо да кажете. 

 

Г-жа Чаушева:  - Процедурно предложение. Първо тези обяснения беше 

редно, да се случват в комисиите, а не сега на сесията. Предполагам, че всеки от 

колегите е гледал отчета. Вижда се на коя улица какво е направено. Добре 

направено като разчет. Вижда се кое е за материали, кое е за гориво и така нататък. 

По-скоро предлагам, ако наистина колегите имат конкретни въпроси, да си ги 

зададат, да се отговори на тях, отколкото да разглеждаме таблицата от която всеки 
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един от нас е видял. На прима виста ми възникна един въпрос. Миналата година сте 

изхарчили 76 000 лв. Тази година имаме предвидени около 40 000 лв. и нещо. Как 

ще се оправите с тези пари. 

 

Г-н Стаматов: - За да мога да отговоря на този въпрос, искам да 

погледнете процентите в инвестиционната програма на ВиК ЕООД за тази година. 

Има едни проценти ако обърнете внимание, това са разпределени спрямо 

дълготрайните материални активи, които е притежавал ВиК към онзи момент, когато 

е учреждявана асоциацията и така нататък. Има съответното разпределение на 

общините спрямо процентите,и ако обърнете внимание отдолу има 35% когато се 

преразпределя процентното участие тоест дружеството в държавата. В договора 

също има участие ако не се лъжа от държавата и тази сума която виждате от 40 000 

лв. и са съотносими към процента дълготрайни материални активи, като процентно 

разпределение, спрямо цялата инвестиционна програма на ВиК, а ония 35% които 

вие имате в предвид, също е материален ресурс, който част от този ресурс ще дойде 

и при нас. За това е и тази разлика, която ние имаме. Разликата е 30 000 лв., така 

че няма да е 40 000 лв. реално погледнато в инвестиционната програма. Това е 

дялът на общината в Девин в инвестиционната програма конкретно делът на община 

Девин в район Девин, което препокрива община Девин, ще влязне и част от дялът и 

на държавата. Така, че не е 40 000 лв. това което реално ще влезе. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Стаматов. Заповядайте господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Малко се отклонихме от същността на докладната записка. 

Тя е за избор на представител община Девин в ВиК, избор на представител, който да 

защитава интересите на жителите на община Девин. Тъй като тук има представител 

на ВиК асоциацията, аз сметнах за необходимо, че би трябвало представителя от 

който избрахме преди една година, да чуем неговият доклад, как за една година е 

защитил интересите на жителите на община Девин в тази асоциация, 

инвестиционната политика по същия начин. Какво възнамерява община Девин да 

иска от ВИК асоциацията по населени места, обекти. Мълчи се. Сега давате 

предложение както и за комисията по закон е кмета, заместник-кметът е да бъде 

заместващо лице. Една година мина, ще мине още една година. Дано да се случи 

нещо по-различно, от отчета на господин Стаматов. Той е много прав и защитава 

интересите на ВиК дружеството. Само, че нашите интереси, как се защитават. На 

мен не ми стана ясно. За това тези отчети, няма смисъл да ги слушаме, те са добри. 

Между другото не са задоволителни за община Девин, сравнявайки с инвестициите в 

другите общини, но там си има закон за лобирането за други, които са си свършили 



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

33 
 
 

   
 

 

работата. Дайте да видим оттук нататък как ще се работи, защото до края на 

мандата, остава малко време. Ако не си защитаваме интересите пропускаме златно 

време за община Девин. Предлагам да се прекратят разискванията и да се премине 

на процедура на гласуване на представителя  на Община Девин. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз господин Семчев. Заповядайте госпожа 

Тодорова за реплика. 

 

 Г-жа Тодорова: - Не за реплика господин председател, ако може да 

се изкажа по отношение на разискванията, които правим. Ние не само, че 

трябва да определим, кой ще  защитава нашите интереси в асоциацията в 

Смолян, но ние трябваше да се запознаем задълбочено и с инвестиционната 

програма с отчети и така нататък. Аз не мога да се съглася с господин 

Семчев, че трябва да прекратим разискванията, тъй като става въпрос, тук 

за доста важни неща. Наистина да се защитят интересите на община Девин. 

Ето, защо искам, да задам, два въпроса на представителя на ВиК.  

 

- Господин Стаматов, аз като общински съветник, за две години и 

нещо в тази община, не видях ваш анализ. Къде има нужда от водопровод 

община Девин, колко метра, изобщо някаква такава инвестиционна 

програма, която вие да направите за община Девин. Да я предложите на 

общинското ръководство и на кмета на общината и на нас общинските 

съветници в това число и аз примерно. Искам да задам въпроса. Имате ли 

информация, колко като приход, има от такси, проверка от жителите на 

Община Девин, колко ние плащаме, като суми за ВиК услугите. Другият ми 

въпрос е. Вие запознат ли сте, че има инвестиционна програма в смисъл 

такъв във връзка с това което ще се подменя водопровод, тъй като са 

отпуснати там 700 хиляди лв. по ПМС за асфалтиране, както в Осиково 

500хиляди лв. пак за асфалтиране на Осиково. Вие предвидихте ли, че там 

трябва да се сменя сменят водопроводи в тази инвестиционна програма или 

правите инвестиционната програма по ваше предложение или се прави това 

и съответно се констатира и се записва в Смолян, тъй като още миналата 

година, колегите, ние бяхме против инвестиционната програма, беше 

конкретизирано и буквално ние обвинявахме областния управител, който е 

председател на тази асоциация както и вашите началници. Искам тука да 

знам, кой предлага, какво се предлага и колко метра в инвестиционната 

програма, какво ще се ремонтира в община Девин. Благодаря ви. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Василева. 

 

 Г-жа Василева: - Аз предлагам разискванията, да продължат защото 

вземане на решението, вижте какво трябва да гласуваме: 

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

общината при обсъждане на Отчета на бюджета на Асоциацията по „ВиК”-Смолян за 

2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

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 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

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

общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора - 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и да приеме така 

представеният отчет. 

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

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по „ВиК” - Смолян 

за 2018 г. и да приеме препоръчителният размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. /петнадесет 

хиляди лева/ и съответният размер на вноската на Община Девин - 6.95 %, 

определен на база вноската на Държавата и съответното процентно съотношение на 

гласовете, който е 2 977 лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева/. 

5.Дава мандат на кмета да приеме Инвестиционната програма за 2018 г. на 

оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян. 

 
Благодаря ви. 
 
Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: -  Ще си позволя една реплика към госпожа Тодорова. 

Много добри въпроси зададе госпожо Тодорова. Само че според мен 

объркахте адресанта, това, че господин Стаматов е тук, можем само да му 

благодарим, че е намерил време, служебно време и да дойде да разясни 

някой въпроси свързани с ВиК. Всички тези въпроси, трябва да ги зададем 

на нашия представител, който сме избрали преди една година и отчета и 

бъдещи намерения, не ги отнасяйте въпросите към господин Стаматов. Днес 

пак избираме, не господин Стаматов за представител, а човек който ще 

защитава интересите на общината, избираме кмета, като представител и 

заместник кмета за негов заместник. Извинявайте не искам да ви обиждам, 

адресанта е сгрешен. Благодаря ви. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Аз само да направя едно уточнение, 

ако позволите. Господин Семчев малко не сте прав тук в случая, защото ние 

все пак обсъждаме отчет на инвеститора. Ако сте се запознали детайлно с 

проекто – решението, ние обсъждаме и отчета за направените инвестиции 

на ВиК ЕООД Смолян на територията на община Девин и бъдещите 

инвестиции, които ще направи ВиК оператора на територията на община 

Девин. Така че, аз смятам, че този дебат, който водим тук си е напълно 

полезен и всеки от нас може би трябва да бъде запознат. Какви са 

намеренията на ВиК оператора за 2018 година и ако имате някакви въпроси, 

да си ги зададем. Така че, аз предлагам, както госпожа Василева спомена, 

дебатите да продължат, за да може всеки от нас да стигне до едно решение, 

след това което трябва да гласува. Заповядайте господин Семчев. 

 

 Г-н Семчев: -  Явно не бях разбран правилно уважаеми колеги и от 

председателя в това число. Представителя на ВиК може да дава 

информация, но  основното лице, което трябва да прави отчет е нашият 

представител, който сме избрали и той трябва да ни информира за всяко 

едно действие в тази асоциация и не само в тази асоциация включително и в 

други асоциации, където членуваме в търговски дружества. Какво се случва 

през 2017 година утре ще бъде март месец, никой нищо не знае, какво се 

случва с тези търговски дружества, кой е представителя, кой контролира 

търговските дружества. Кой е представителя на община Девин в тези 

търговски дружества. Не бях разбран правилно, пак пояснявам, може да ни 

подпомогне с информация господин Стаматов, но не и да прехвърлите 

въпросите основно към него. Ако аз съм на негово място, ще се въздържа от 

детайли в отговорите. Благодаря ви. 

  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Ако позволите само една дуплика, ако сте 

присъствали на заседанието на комисията, ще видите ДЗО и отчета къде сме приели 

програма за работа на общински съвет за първото полугодие. Ако сте забелязали в 

март месец има доста отчети, където трябва да представят търговските дружества с 

общинско участие. Така че, аз не виждам никакъв проблем, да го набивате и да го 

напомняте това нещо. Заповядайте господин Солаков. 

 

 Г-н Солаков: -  Да внеса едно пояснение. Аз не съм нито адвокат на ВиК, 

нито на господин Даскалов, но понеже се развъртат така разни теми, не знам дали е 

толкова стратегически правилното все едно влизаме в пазарлък с асоциацията да се 
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смени маркуч или 180 метра когато общината има нужда от километрични подмени 

на водопровод по пет километра в населено място, водопровода на вътрешната 

мрежа в село Брезе например. Довеждащия водопровод там е 10 км. Това са такива 

мащаби в тази асоциация, каквото и да си говорим, никога приходът  от такса за 

вода, която се събира от тях, не е способно да осигури и покрие нуждите на 

населеното място от подмяната на водопроводите с възстановяване на настилката, 

ще отидат около 600- 700 хиляди лв. за да може да се смени водопровода, именно и 

затова държавата е разработила механизми за финансиране както по ПУДООС, както 

и по  МРРБ. Трябва общините да кандидатстват и да сменят водопровода на хората, 

което ние в момента го използваме на максимум в с. Лясково е останало само да 

довършим пътната настилка. В Стоманово водопровода е сменен целия. ВиК се 

включиха адекватно и ги свързаха с къщите и вече хората пият вода от новите 

тръби. Оттук насетне ние кандидатствахме пред МРРБ и ПУДООС на село Брезе, 

разработваме проекта и за квартал Настан. Имаме проект за готовност за 

водопровода на село Беден. Така че  представителя който сте избрали на предното 

заседание, смятам, че хич не е седял. През тази една година доста работа е 

свършена. Благодаря ви. 

 

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

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Господин Солаков, как ще асфалтирате квартал в село 

Осиково, след като там предстои, подмяна на тръбопроводната мрежа и наистина ако 

няма синхрон между тези две институции ВиК, защото когато гласувахме да бъдем 

членове в тази асоциация основният мотив беше, че само така ще може да 

кандидатстваме по проекти за подмяна или за смяна или за каквото и да било. Това 

беше основният мотив, който ни накараха да влезем в асоциацията, че ако не влезне 

няма да можем да кандидатстваме по проекти, ако сме членове, ще може. Сега какво 

излиза разполагаме единствено само с този ресурс, това като такси и това което 

хората си плащат, защото хората си плащат за ремонта, там е начислено в сметката 

пише за пренос толкова, за ремонт толкова и така нататък. Там всичко си е описано 

в бележката. Въпросите на госпожа Тодорова и аз искам да чуя отговорите в интерес 

на истината, къде, какво трябва да се случи, без наше съдействие и без виждането 

на кмета ,като управител на тази община, те какво предлагат. Те наистина могат да 

седнат и да каже тук тръбите са стари. Там трябва да се сменят и така нататък, но в 

крайна сметка ние вземаме решение и представителя който пращаме е кмета и е 

прав господин Семчев. Това е кметът, ние го пращаме да защитава интересите на 

жителите, а не пращаме представителят на ВиК. Так,че там като отиде, не да мълчи 
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както беше миналия път, ами наистина да седне и да си изрази интереса и да си 

защити най-вече да успее, да устои на тези искания, за които ние тук в момента 

спорим за тях. Така че не знам за какво спорим, особено за с. Осиково когато там 

хората най-много страдат от водата. Виждате колко онкоболни има въобще от нашия 

край, говорихме за онкологично отделение, когато се обсъждаше новата областната 

здравна карта. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-н Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Искам само да внеса яснота на госпожа Чаушева, относно 

квартал Врътлек, преди около две седмици имаше среща между кмета на общината и 

управителя на ВиК - Смолян господин Николов. На тази среща се уточни докато 

минат процедурите по ЗОП за възлагане асфалтирането на квартал Врътлек. За        

с.Осиково през това време водопроводите които имат нужда от подмяна тоест 

всякъде където има водопроводи в обхвата на асфалтираните участъци ВиК ще ги 

подмени. Така че проблеми нямаме госпожо Чаушева. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз.Заповядайте г-жо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Парите от 40 хиляди лв. ще стигнат ли  г-н Стаматов. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Господин председател ние всички колегите, имаме 

докладната записка, по точка: 

 

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

общината при обсъждане на Отчета на бюджета на Асоциацията по „ВиК”-Смолян за 

2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

 

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 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

 

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

общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора - 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и да приеме така 

представеният отчет. 
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4.Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по „ВиК” - Смолян 

за 2018 г. и да приеме препоръчителният размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. /петнадесет 

хиляди лева/ и съответният размер на вноската на Община Девин - 6.95 %, 

определен на база вноската на Държавата и съответното процентно съотношение на 

гласовете, който е 2 977 лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева/. 

Дайте да дадем мандата на кмета да присъства за направения отчет на 

асоциацията и след това ние може да изискваме от кмета да направи той отчета. 

Защо занимаваме колко време господин Стаматов за неща, които тепърва предстоят. 

Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря господин Семчев. Една реплика ако позволите, 

точно това беше причината, миналата година на заседание на общински съвет, 

когато дадохме пак мандат на кмета за представяне позицията на общината и да не 

съгласува инвестиционната програма и другите решение, липсата на достатъчно 

яснота при нас общинските съветници за изразяване на някаква позиция, дали да му 

даде мандат или да не му даде мандат. Аз не смятам, че това което може да каже 

господин Стаматов като представител на ВиК дружеството за бъдещи инвестиции за 

2018 година, както и въпросите които госпожа Чаушева и госпожа Тодорова 

зададоха са маловажни за нас. Поставих въпроса къде ще бъде един километър 

водопровод без значение, което той ще каже тука при нас.  В крайна сметка ние сме 

общински съветници и когато не питат нас, по тези въпроси, ние трябва да знаем за 

какво става въпрос. Не е ли така. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Трябва да знаете защо се обсъжда в деня на сесията господин 

председател. 

 

Г-н Чаушев: - А кога се обсъжда господин Семчев.  

 

Г-н Семчев: - Ами обсъжда се 10-15 дена преди сесията. 

 

Г-н Чаушев: - Господин Семчев, когато беше заседанието на комисията, 

господин Стаматов беше възпрепятстван и не можа да дойде. Така че, аз не виждам 

нещо лошо, тука в момента, да се обсъди това нещо. Ако има някой друго 

предложение ще го предложим на гласуване. 
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Г-н Семчев: - Имате ли право да не дадете мандат на кмета, не нямаме 

право по закон. Кметът е представител. 

 

Г-н Чаушев: - На миналото заседание на общински съвет, когато дадохме 

мандат на кмета на общината, вие спомняте ли си какво решение взехме. Ами 

поинтересувайте се и вижте какво решение сме взели, дали сме дали или не сме 

дали мандат на кмета и за какво. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

 Г-жа Чаушева: - Миналия път когато взехме решението се изпълни 

наполовина, само едната част, другата не се изпълни. 

 

Г-н Чаушев: - По всички точки дадохме мандат на кмета да  не съгласува, 

поради еди какви си причини. Заповядайте госпожа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги, моля ви да дадем думата на господин 

Стаматов, да отговори на нашите въпроси, тъй като си подмятаме топката, след 

което да преминем към гласуване. Ясно е, че трябва да се даде мандат на кмета, 

който съответното всяка точка да защити нашите интереси и на следващата среща 

ако трябва да се съберем и с кмета и общинските съветници и да решим по всяка 

една точка, как кмета да гласува. Господин председател, ако може да изпълните 

желанието ми. 

Г-н Чаушев: - Господин Стаматов, ако може да ни обясните, само за 

инвестицията, която е предвидена за да 2018 година в какво се състои на 

територията на Община Девин на ВиК дружеството. 

 

 Г-н Стаматов: - Инвестиционната програма  на ВиК за 2018 година 

включва:  

Първо: - Квартал Врътлек подмяна на водопроводи - 400 м., отклонки, брой 

абонати и така нататък.  

 

Второ: - ул ”Васил Левски” – 150 м. интернет водопровода до блок К-2 и К-3, 

констатирани са няколко тежки аварии, които не се регистрират и водят до загуба. 

Това е водопровода, който снабдява в ляво и в дясно след моста за Старата върба. 

 

Трето: - с. Триград - 150 м. полиетиленов водопровод в продължение на 

този който е закупен и минава под къщите в дясно, който беше пропуснат да бъде 

подменен с голямата реконструкция преди няколко години. 

 



 

Протокол № 2 от 26.02.2018 година 
    

40 
 
 

   
 

 

Четвърто: - с. Михалково - 150 метра които и в момента тече водопровода, 

там не търпи отлагане. Това е точно преди големия завой, сега сме спрели, да 

работим, вчера и днес, защото не можем, поради метереологичните условия. 

  

Пето: - с. Брезе - 80 м. има участък, който незабавно трябва да бъде сменен 

по наша преценка. 

 

Шесто: - с. Лясково остана една улица, която не влиза в проекта отсамото 

проектиране преди години. Започнато е, но заради лошото време, не можем да 

довършим. Там са предвидени 300 метра нов водопровод.  С това селото на 100% ще 

бъде подменена вътрешната мрежа. Това са улица и половина като вървите в 

с.Лясково, на площада в ляво, има едни шкарпи, където техника, не може да влезе. 

Проектантите са пропуснали, но там остана стар водопровод, не ни стигна времето, 

сегашната зима, не позволи, да го довършим. При първа възможност пролетта 

довършваме. 

 

Седмо: - с. Осиково имаме и съгласувани 120 метра. Там асфалтирането 

което ще се направи и старите наши водопроводи които са от 120 метра са заложени 

да бъдат подменени. 

 Това е по отношение инвестициите. Ако някой види сметката, ще види, че 

надвишаваме това което е заложено като цифра. Размера на дължината на 

водопроводите които ще сменим това е по отношение на водопроводното отклонение 

във всички водопроводи на самия водопровод. Част от инвестицията е подмяна на 

сградните водопроводни отклонения до водомера. Това предполагам го знаете 

приходните водомери - това са водопроводи, които ние инкасираме и се сменят вече 

за сметка на ВиК. В тази сума са включени самите, сградни водопроводни 

отклонения. Благодаря г-н Стаматов. 
 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 25 
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На основание ччлл.. 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 

  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

                                                

І. Упълномощава  и дава мандат на Кмета на Община Девин, представител на 

общината в Асоциацията по „ВиК” 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 на бюджета на Асоциацията по „ВиК”-Смолян за 

2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

 

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 2017 г. и да приеме така представеният отчет. 

 

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

общината при обсъждане на Отчета на направените инвестиции от оператора - 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян за 2017 г. и да приеме така 

представеният отчет. 

 

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

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по „ВиК” - Смолян 

за 2018 г. и да приеме препоръчителният размер на вноската на държавата в 

бюджета на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. /петнадесет 

хиляди лева/ и съответният размер на вноската на Община Девин - 6.95 %, 

определен на база вноската на Държавата и съответното процентно съотношение на 

гласовете, който е 2 977 лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и седем лева/. 

 

5.Дава мандат на кмета да приеме Инвестиционната програма за 2018 г. на 

оператора „Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян. 

 

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

общото събрание на Асоциацията по „ВиК” на обособена територия, обслужвана от 
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„Водоснабдяване и канализации” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на  

28.02.2018 г., Общински съвет Девин упълномощава г-н Владимир Мичев Солаков 

за представител на община Девин в заседанието и да изрази горепосочената 

позиция. 

 

III. На основание чл.60, ал.1 от Административно-процесуалният кодекс, 

допуска предварително изпълнение на решението. 

 

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

гласува: 

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

17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 20.02.2017 г. относно:Утвърждава-

не  статута на общинските жилища. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, давам думата на председател на ПК 

„УТОССГС” г-н Виденов. 

 

Г-н Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК „УТОССГС”.  
 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - След като миналата година вече, не помня кога 

беше, след като продадохте етажа на господин Георгиев, питам задоволени 

ли са нуждите на община Девин към жилищни нужди. Ще има хора, които ще 

имат нужда и няма да може да удовлетворим техните нужди, защото хората 

не го правят от нещо друго, а защото имат нужда, не защото така им се 

иска. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте господин Солаков. 
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Г-н Солаков: - Във връзка с продажбата  на господин Георгиев, 

хората се изместват съответно в стаи на общежитието. В момента те се 

ремонтират, обновяват. Спомнете си тогава бяхме гласували едни 40 хиляди 

лева за ремонт за тези помещения. Въпреки, че извървяхме процедура за 

изпълнител, тези пари решихме, да ги прехвърлим, да свършим нещо друго 

в общината. Аз и хората които в БКС решихме, да освежим тези стаи. Така, 

че не стигнахме до подписването на фирми изпълнители. Тези пари ги 

опазихме. По този начин ще ги предложим да ги определите за нещо друго. 

Въпросните хора които местим от там са настанени, как да кажа, хората 

които са  подали заявления и имат нужда от общински жилища към момента 

тези които отговарят за тях имаме жилища. Останалите които също са 

подавали заявление, но не отговарят на изискванията, не са класирани. 

Нямаме кандидат 100% отговарящ на условията да не е настанен към 

днешна дата. Нямаме такава ситуация. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря господин Солаков. Други колеги. 

Заповядайте госпожа Василева. 

 

 Г-жа Василева: - Имам един въпрос към господин Солаков. В т. 4 

жилища за продажба и обезщетение - 8 брой апартаменти. За тези 

апартаменти стоят определени лица. Това са хората, които ги обитават. 

Искам да ви попитам. Толкова ли е наложащо да продаваме тези общински 

жилища, като имаме на предвид, че общината се обезлюдява и непрекъснато 

има липса на специалисти, да се търсят и други специалисти. Мисля, че сега 

не е най-подходящия момент, да се продават тези жилища. Ако имате Вие 

нещо в предвид го кажете. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Василева. Заповядайте господин 

Солаков. 

  

Г-н Солаков: - Въпросните жилища и апартаменти, които са в 

таблицата, те са в категория продажба. За мен е обезщетяване, ако ги 

приемаме хипотетично няма защо да го крием и да го мълчим, че въпросните 

обитатели на тези жилища от много години искат да си ги закупят. Ние сме 

разговаряли с тях. Водихме разговори с кмета вероятно ще посетим, 

въпросните жилища. В крайна сметка хората искат да си ги закупят и ще ви 

кажа защо. Тези апартаменти за мен звучи много пресилено, като влезете 

вътре, аз като председател на комисията по жилищно настаняване, ще 
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видите, че  хората през годините са си правили доста ремонти, но нямат 

сигурността, че те ще закупят тези жилища. Те не могат да правят някакви 

основни подобрения. Жилищните условия са въобще нечовешки. В същото 

време общината няма да почне, да вади средства и да ги оправя. Хората си 

седят примерно вътре от 20 години и те вече се самоосъзнават като 

собственици на тези жилища. Ако искате може да дойдете с мене да посетим 

някои общинско жилище, което вече не отговаря, където не си е плащал 

наем или тока, за да видите за каква трагедия става въпрос. Така че, аз 

смятам, че ако някой си мисли, че тези хора ще идат да живеят, някъде 

другаде, според мен няма как да се случи. Това е решение за общината да 

им вземе адекватна стойност, а не да ги раздаде на приятели в кавички, за 

без пари, им ги продаде на реална стойност, с които пари може нещо друго 

да се направи, те остават в общината, няма да изчезнат. Благодаря. 

 

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

Заповядайте господин Семчев.  

Г-н Семчев : - Има ли свободни жилища незаети в момента. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Семчев. Заповядайте г-н Солаков. 

 

 Г-н Солаков: -  В момента разни незаети помещения освен където 

могат да се настанят хора условия в нормални за обитаване при такива 

ситуации са не малка част от жилищния фонд, която не попада в изброените 

апартаменти, а е заета от хора и те обитават пространство където да живеят 

повече. Давам пример има няколко апартамента с по един човек. И се 

опитахме тези хора да ги съберем да ги групираме по трима оплътнят ,за да 

може другото да остане свободно и които имат нужда да ги ползват, но 

вътре хората които и да са те са с някакви лични трагедии които са 

настанени. Кой е осиротял, кой не чува, зрителни проблеми лични трагедии, 

никой такъв здрав няма да живеят в такива жилища и при такива 

форсмажорни обстоятелства винаги може да настаним допълнително Имам 

предвид, че там има свободен капацитет.  

Г-н Чаушев: Благодаря и аз. Други колеги. Ако няма предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 26 

 

На основание ччлл.. 21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.2 от 

Наредба № 3 на Община Девин 

 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Определя броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска 

собственост, съгласно Приложение № 1. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ОТСЪСТВА”  

Здравко Митков Стоянов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

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

Юлиян Страхилов Любенов –  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

8 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 19.02.2017 г. относно: 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба№2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община 

Девин.   

Докладва: Председателя на ОбС 

 

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

позволите само ще допълня. След изготвяне на докладната записка и 

проекта за Наредба, има постъпили допълнителни материали от общинска 

администрация, касаещо улесняваща работата на ОА икономисването на 

финансов ресурс, относно провеждането на търговете и на конкурсите. Ако 

позволите ще ви зачета предложенията, които са постъпили, те основно 

касаят обявленията на търгове и конкурсите. Те са четири предложения 

касаещи едно и също в сега действащата наредба да стане по-ясно, защото 

нямаше как да бъде раздадено това предложение беше дадено в последния 

момент сутринта. В чл. 55 и чл. 68 и алинеите в тях е записано, че 

публикуването на обявите на търгове или публичните конкурси се 

публикуват в един централен ежедневник или местен ежедневник. 

Предложението е да се публикуват в издания с които Община Девин има 

сключен договор, на интернет страницата и на информационните табла на 

общинска администрация и общинския съвет разширяване вида на 

публикациите. Община Девин има сключени договори с такива издания с 

клауза, те да публикуват, и обявите на община Девин, независимо за какво 

се отнасят. Досега практиката беше всички тези публикации да се 

публикуват в един централен или местен ежедневник и се заплащаха от 

порядъка на 500-600 лв. за една обява. А сега предложението се прави 

допълнително, касае точно този случай, къде да бъдат обявявани 

съответните търгове и конкурси, заедно с информационните табла на 

общинска администрация и общински съвет.  
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Именно тези членове се предлага да бъде коригирани по следния 

начин и да залегнат в проекта на наредбата: 

 
  ЧЧлл..5555,,  аалл,,11,,  тт..66..  ССрроокк  ззаа  ззааккууппууввааннее  ннаа  ттрръъжжннааттаа  ддооккууммееннттаацциияя,,  ккооййттоо  ннее  

ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ппоо--ккррааттъъкк  оотт  1100  ддннии  оотт  ддааттааттаа  ннаа  ппууббллииккууввааннее  ннаа  ооббяявваа  ззаа  ппууббллииччнниияя  

ттъърргг  вв  ееддиинн  еежжееддннееввнниикк  ииллии  ссееддммииччнниикк  сс  ккооййттоо  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ииммаа  ссккллююччеенн  ддооггооввоорр,,  

ннаа  ииннттееррннеетт  ссттррааннииццааттаа  ннаа  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ии  ннаа  ииннффооррммааццииооннннииттее  ттааббллаа  ннаа  ооббщщииннссккаа  

ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ннаа  ооббщщииннссккиияя  ссъъввеетт..  

  

    ЧЧлл..5555,,  аалл..11  тт..77..  ССрроокк  ззаа  ппооддааввааннее  ннаа  ппррееддллоожжеенниияя  ззаа  ууччаассттииее  вв  ппууббллииччнниияя  

ттъърргг,,  ккооййттоо  ннее  ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ппоо--ккррааттъъкк  оотт  1100  ддннии  оотт  ддааттааттаа  ннаа  ппууббллииккууввааннее  ннаа  ооббяявваа  

вв  ееддиинн  еежжееддннееввнниикк  ииллии  ссееддммииччнниикк  сс  ккооййттоо  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ииммаа  ссккллююччеенн  ддооггооввоорр,,  ннаа  

ииннттееррннеетт  ссттррааннииццааттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  ии  ннаа  ииннффооррммааццииооннннииттее  ттааббллаа  ннаа  ооббщщииннссккаа  

ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ооббщщииннссккиияя  ссъъввеетт..  

  

    ЧЧлл..6688,,  аалл..11,,  тт..  66..  ССрроокк  ззаа  ззааккууппууввааннее  ннаа  ккооннккууррссннааттаа  ддооккууммееннттаацциияя,,  ккооййттоо  ннее  

ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ппоо--ккррааттъъкк  оотт  1155  ддннии  оотт  ддааттааттаа  ннаа  ппууббллииккууввааннееттоо  ннаа  ооббяявваа  ззаа  ппууббллииччнноо  

ооппооввеессттеенниияя  ккооннккууррсс  вв  ееддиинн  еежжееддннееввнниикк  ииллии  ссееддммииччнниикк  сс  ккооййттоо  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ииммаа  

ссккллююччеенн  ддооггооввоорр,,  ннаа  ииннттееррннеетт  ссттррааннииццааттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  ии  ннаа  ииннффооррммааццииооннннииттее  ттааббллаа  

ннаа  ооббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ооббщщииннссккиияя  ссъъввеетт..  

  

    ЧЧлл..6688,,  аалл..11  тт..77..  ССрроокк  ззаа  ппооддааввааннее  ннаа  ппррееддллоожжеенниияя  ззаа  ууччаассттииее  вв  ппууббллииччнноо  

ооппооввеессттеенн  ккооннккууррсс,,  ккооййттоо  ннее  ммоожжее  ддаа  ббъъддее  ппоо--ккррааттъъкк  ООтт  1155  ддннии  оотт  ддааттааттаа  ннаа  

ппууббллииккууввааннее  ннаа  ооббяявваа  вв  еежжееддннееввнниикк  ииллии  ссееддммииччнниикк  сс  ккооййттоо  ооббщщииннаа  ДДееввиинн  ииммаа  

ссккллююччеенн  ддооггооввоорр,,  ннаа  ииннттееррннеетт  ссттррааннииццааттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  ии  ннаа  ииннффооррммааццииооннннииттее  ттааббллаа  

ннаа  ооббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ооббщщииннссккиияя  ссъъввеетт  

  

  ЧЧлл..6688,,  аалл..22..  ООббяявваа  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ппууббллииччеенн  ооппооввеессттеенн  ккооннккууррсс,,  ссъъггллаасснноо  

ззааппооввееддттаа  ппоо  аалл..11  ссее  ппууббллииккуувваа  вв  ееддиинн  еежжееддннееввнниикк  ииллии  ссееддммииччнниикк  сс  ккооййттоо  ооббщщииннаа  

ДДееввиинн  ииммаа  ссккллююччеенн  ддооггооввоорр  ,,  ннаа  ииннттееррннеетт  ссттррааннииццааттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  ии  

ииннффооррммааццииооннннииттее  ттааббллаа  ннаа  ооббщщииннссккаа  ааддммииннииссттрраацциияя  ии  ооббщщииннссккии  ссъъввеетт  ии  вв  

ннаассееллееннооттоо  ммяяссттоо,,  ннааммиирраащщ  ссее  вв  ииммооттаа  ппррееддммеетт  ннаа  ооббяяввааттаа,,  ннее  ппоо--ккъъсснноо  оотт  1155  ддннии  оотт  

ддааттааттаа  ооппррееддееллееннаа  ззаа  ппррооввеежжддааннее  ннаа  ттъъррггаа..  

  

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Чаушев. Имате думата за изказвания, 

мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, 

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

 

Г-жа Василева: Колеги подлагам на гласуване допълнителните 

предложения направени от г-н Чаушев, които да залегнат в проекта на наредбата, и 

предлагам да се гласуват анблок. Други предложения. Няма. 

Който е съгласен, с направените допълнителни предложения касаещи чл.55 

и чл.68 моля да гласува: 

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

  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

На основание ччлл.. 21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.8, ал.2 от 

Закона за общинската собственост  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

съгласно приложението. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 20.02.2017 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на общински съвет и неговите комисии за периода 01.01.2017 г. - 

31.12.2017 г.  

Докладва: Председателя на ОбС 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева: - Имате думата за изказвания, мнения и становища 

по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 28 

На основание  чл.21, ал.1, т.23 и т.24 във връзка с чл.27, ал.6, от ЗМСМА и 

чл.109 от ПОДОСНКВОА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Отчета за работата на Общински съвет Девин и неговите kомисии за 

периода 01.01.2017 г. – 31.12.2017 г., съгласно приложението. 

 

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

гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 20.02.2017 г. относно: Избор на 

Вр.И.Д. изпълнителен директор и Съвет на директорите на "МБАЛ - Девин" ЕАД 

гр.Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Аз смятам, че въпроса със здравеопазването е 

сериозен. Не е възможно една година въпросната болница за активно 

лечение да работи с директор с изтекъл мандат и ние сега да избираме 

временно изпълняващ директор. Доколкото разбирам изобщо – не се чува: 
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Г-н Чаушев: - Това трябваше да го кажете, още когато се обсъждаше 

дневния ред и предложението за включване на допълнителни точки в 

дневния ред. Документите са внесени съобразно Правилника, а те са 24 часа 

преди самото заседание, това можеше да го коментираме. Сега е излишно да 

го коментираме, когато се обсъждаще проекта за дневен ред да. 

Заповядайте госпожо Василева. 

 

 Г-жа Василева: - Колеги, независимо, че почти се припокриват 

моите въпроси така или иначе съм си ги написала: 

 

 Първият въпрос ми е защо договора е изтекъл преди една година на 

изпълнителния директор на болницата. А сега в последния момент се внася 

докладната записка, след като след като сме изчакали една година, може и 

месец още да чакаме. 

 

 Втория въпрос е относно състава на съвета на директорите. 

Познавам и двете момичета като хора, лица много добре даже ги познавам, 

но не мисля, че това са лицата, които могат да бъдат в борда на 

директорите. Това е изключителна отговорно звено и е много сложна 

специфика. Така че, аз не знам, защо не се обърнахме отново към доктор 

Василева един местен човек, който беше в борда на директорите, преди 

това, която се доказва като специалист, участвал и има опит в борда. Защо 

не се обърнахме да я попитаме, само полза, можеше да имаме. Освен това от 

страна на общината разбира се, че трябва да има и лице. Не трябва само да 

са представители на болницата, защо не е това лице което занимава с 

здравеопазването, най-малко трябва да бъде от отдела, който е ангажиран с 

здравеопазването. Това са моите въпроси. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Чаушева   

Г-жа Чаушева: - Аз ще започна с това, за първи път в историята болницата 

откакто съществува това лечебно заведение, а това е много много години назад. За 

първи път в историята в управлението на болницата няма да е медицинско лице, 

няма, защо, защото госпожа Грозданова тя е икономист. Нищо, че е в сферата на 

медицината, тя е мениджър, тя е учила за това. За първи път в историята на MБАЛ 

Девин откакто лечебните заведения са превърнати в търговски дружества в съвета 

на директорите няма да има едно медицинско лице. Предварително ви казвам преди 

още да сте взели решение, че след като медицинския съвет се запознае след 
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решението на общинския съвет, нямате на представа каква ще е реакцията, ще си 

търсите тогава, не само изпълнителен директор, но и доктори да работят в МБАЛ 

Девин. Гарантирам ви го, не само, че съм сигурна, защото преди когато се вземаше 

решение за управление на МБАЛ-Девин и трябвало да се избира съвет на 

директорите винаги общински съвет най-малкото председателя и кмета са се 

събирали с хората които управляват това лечебно заведение, за да поискат тяхното 

съгласие. Защото преди да предложиш някой на някаква длъжност, трябва най-

малкото да го уведомиш от човешка гледна точка. Те винаги са държали за едно 

единствено нещо в борда на директорите да има медицинско лице, независимо кое е 

то. Аз не мога да разбера толкова ли са се изчерпали кадрите, за да не може да 

намерите един човек, който е достоен да влезне този медицински борд. В крайна 

сметка моето уважение към предложенията които сте дали за нов избор. Най-

малкото това което каза госпожа Василева, да са лица които имат някакви познания 

в областта на медицината или поне да имат опит в управлението на дружеството. 

Нито едно от посочените лица, нямат такова и в момента когато медицински съвет 

научи имената им, ще има бунт казвам ви го предварително, после да не се 

изненадате от тяхната реакция. Аз ще завърша с това, че не е човешко и почтено 

човекът, който предлагате да продължи напред, най-малкото да не е уведомен за 

това решение което ще се вземе днес. За това призовавам колегите, тъй като аз 

няма аз да гласувам по тази точка, предлагам тази докладна записка, да не се 

гласува изобщо, докато не се разговаря с управителното тяло и всички тези 

елементи, които ще касаят бъдещето управление на болницата. В крайна сметка ако 

решите да правите каквото и да било с болницата. Поне го направете интелигентно, 

има си начин, да се обяви конкурс, да се явят кандидати, да си спечелят конкурса, 

но не по този начин, това е поредната подигравка с болницата. Моята реакция ще 

бъде по-остра от тази на медицинския съвет, като политическо лице в община 

Девин. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Солаков: 

Г-н Солаков:- Откъде идва драмата в цялата ситуация, ако смятате, че  

ако госпожа Грозданова, не може адекватно да предаде мненията, знанието на 

докторите на МБАЛ в Девин. Това е много лошо, защото тя като стои в борда на 

директорите, тя е събирателен образ в  тази болница. Ако не е това е доста лошо. 

Второ предлагаме двама човека от администрацията които работят в отдел 

счетоводство и финанси. Там всичко е счетоводство и финанси, освен дейността на 

изпълнителния директор, който изисква някакви познания по материята по 

задълбочени в случая. Там сме пратили хора, които няма да продължат по пътя на.., 

не че казвам, но в последните две години, има друго някакво вземане на решения и 
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назад във времето знаем как и по такъв начин. Пратили сме хора нормални, честни 

които да представляват общината, да работят за нейното благо. Освен това всеки 

външен в борда на директорите, на тях им се заплаща по 500 лв. на месец. Имаме 

повече финансови проблеми. Тук 500 лв. там 1000 лв. и така ги събираме парите за 

всичко, защото правим на всеки лев сметка. Какво си мислите, че борда на 

директорите го запълваме с някои свои хора, а изпълнителният директор да стане 

като червена точка в средата, така се кореспондира с действителността. Оттам 

насетне какво налага спешно да се гледа ДЗО, ами  чакали сме една година. Ами да 

изчакаме направо края на мандата, да ги решават тези работи. Грозданова в 

момента иска заем от общината, за да стартира проекта за трансграничното и как ще 

го разписва този проект, ако ние не валидираме действия, ако пуснат хипотетично 

от тези пари и че тя е разписала, без да има правото и ние трябва да върнем 

всичките тези пари. Когато един човек стои, поне това са наши разсъждения, на 

една работа, тя много добре  знае, че договора е изтекъл. Тя не си ли знае договора, 

тя не е дошла да каже, аз няма да работя повече. Трябва ли ние да ходим, да а 

питаме дали й  е изтекъл договора или ако не си ходи на работа. Тя си върши 

работата добре и  предлагаме, след като тя не е дошла да каже, че не иска повече 

да ходи на работа как така да ходим да я питаме. Все едно има хипотеза да ходи 

против волята си на работа. Мислите ли че е уместно. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Солаков. Заповядайте госпожо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Господин Солаков, ще ви простя, защото не сте 

медицинско лице. Пак повтарям, че интереса на докторите, може да бъде защитен 

само единствено от медицинско лице. Грозданова не е медицинско лице. В борда на 

директорите обикновено съществуват три страни, поне разбирате от дружества. 

Едната страна е изпълнителния директор, освен, че трябва да се съобрази с 

интереса на лечебното заведение и гледа нещата и от икономическа гледна точка. В 

борда на директорите задължително трябва да е медицинско лице, тоест лекар, 

който да защитава интереса на лекарите, защото много от случаите, като член на 

медицинския съвет, интересите се разминават. Ако няма медицинско лице да защити 

интересите на лекарите, нещата отиват извън контрол. Третото лице е представител 

на общината, това, ако не го разбирате, не знам по какъв начин, да ви го обясня. 

Понеже сте решили, че няма да се съобразявате с никой освен с вас, няма проблем 

карайте. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте господин Солаков. 

Г-н Солаков: - Госпожо Чаушева тъй като говорите за невежество, не 

знам, защо вие го проявявате тука, като някой константа или за това общински 
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съвет, кмета предлага, съветниците омуват, дават предложения, гласуват. Ако нещо 

сте забелязали, че не е редно, кажете име на човек, подложете го на гласуване и 

колегите да решат. Не сме ви вързали устата, да нямате право да говорите. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Солаков.Заповядайте госпожо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Господин Солаков, не мога да причиня на хората такова 

нещо, което вие причинявате, лицето да не знае и да не бъде попитано. Не мога да 

предложа каквото и да било, дори и в момента, аз да искам да предложа лекар, 

който да влезе борда и да защитава интересите на медицинското съсловие, не мога 

да го направя. Предварително без да се е взело неговото съгласие, независимо от 

личността, която и да е тя. Разбирате, че в момента това, няма как да се случи. Не 

говорим за професионалните качества на госпожа Грозданова. Тя се е доказала във 

времето си. Недопустимо е, че на тази дата общински съвет ще се разглежда 

докладна записка която ще съдържа това и това и това. Благодаря. 

 Г-н Чаушев: - Благодаря. Други колеги. Заповядайте господин Устов. 

Колеги, дори госпожа Грозданова не знае, че трябва да присъства на настоящата 

сесия и, че тя не знае за обстоятелствата, които се случват в момента. Освен това, 

така мислейки си, правейки анализ върху това, да речем, избира се от обществен 

съвет в основно училище, без в този обществен съвет, да участва едно лице, което 

да има педагогическа правоспособност. Така по тази точка виждам, че нещата стоят 

малко сконфузено. Нека да вземем някакво решение, да проведем една извънредна 

сесия или да се уточнят нещата, да се говори с хората, щом има предложение за 

медицинско лице, да присъства в борда. Нека да се разговаря с лекари в края на 

краищата те ще работят с този екип, малко по-разумно да подходим, без да 

избързваме. Ако имате нещо напротив да се доуточнят да се до формулират нещата 

и да се уточни състава, защото едно, че толкова месеца вече госпожа Грозданова 

работи така или иначе ние даваме решение да валидира действията си като 

директор до този момент, досега, да се изгладят нещата, да си поговорим и да се 

уточнят, тогава се проведе сесия и да се избере. Това е.  Благодаря. 

 Г-н Чаушев: - Благодаря господин Устов. Заповядайте господин Семчев. 

Г-н Семчев: - Господин Солаков, аз предлагам тази докладна да си я 

оттеглите….  

Г-н Чаушев: - Благодаря господин Семчев. Заповядайте господин Солаков. 

 

Г-н Солаков: - В такъв случай, оттеглям си докладната записка. 
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Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 22.02.2017 г. относно: Избор на 

временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство с. Беден 

Докладва: Председателя на ОбС 

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

 

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

по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

 

На основание  чл.42, ал.6 от ЗМСМА: 

 

                                   ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Избира за временно изпълняващ длъжността „Кмет на кметство” с.Беден 

считано от 22.02.2018 г. Кристина Росенова Карова – Специалист кметство с.Беден. 

 

2.За времето до избирането и полагането на клетва на новия кмет на 

с.Беден, на временно изпълняващия длъжността да се начислява съответното 

основно възнаграждение на кмета на кметство. 

 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 24 точка от дневния ред 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 23.02.2017 г. относно: Назначава-

не на регистриран одитор за извършване на независим финансов одит на "МБАЛ 

Девин" ЕАД гр. Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС 
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Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

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

по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 30 

 

На основание чл.221, т.6 от Търговския закон и чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Назначава Христина Иванова Митева регистриран независим одитор, който 

да извърши независим финансов одит на годишния финансов отчет на „„ММББААЛЛ  ––  

ДДееввиинн””  ЕЕААДД  ггрр..  ДДееввиинн  ззаа  22001177  гг..  

22..ООппррееддеелляя  ввъъззннааггрраажжддееннииее  ннаа  ооддииттоорраа  вв  ррааззммеерр  ннаа  11660000  //ххиилляяддаа  ии  

шшеессттооттиинн//  ллвв..  

33..УУппъъллннооммоощщаавваа  ИИззпп..  ДДииррееккттоорр  ннаа  „„ММББААЛЛ  ДДееввиинн””  ––  ЕЕААДД  ггрр..  ДДееввиинн  ддаа  

ппооддппиишшее  ддооггооввоорраа  сс  ннааззннааччеенниияя  ннееззааввииссииммиияя  ооддииттоорр  ззаа  ииззввъърршшввааннее  ннаа  ннееззааввииссииммиияя  

ооддиитт..  

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

гласува: 

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

 

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

общински съвет. Благодаря Ви за участието. 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/Дата:02.02.2018 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  


