
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 9 от 29.06.2018 година 

 
 

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

29.06.2018 година /петък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Владимир Солаков – зам.- кмет на община 

Кметове – с.Триград, с. Жребово, с.Кестен 

  

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-09-286 от 18.062018 г., г-н Солаков го замества. От 17 

общински съветника присъстват 16 общински съветника. Откривам редовното 

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

Ако ми позволите пред вас са раздадени две ДЗО, които са постъпили в 

канцеларията на общински съвет - ДЗО – 111 и ДЗО – 112  предлагам да влезнат в 

дневен ред, като последни точки. Едната ДЗО е  във връзка за вземане на решение, 

е за ПУП за улица „Гимназиална”, а другата е  за кандидатстване фонд „Флаг” – във 

връзка с разплащане на окончателните дейности за въвеждане на енегоефективни 

мерки на жилищни сгради на територията на гр. Девин, които не търпят отлагане. 

Трябва да се задействат процедурите по тях. Вие имате ли някакви други 

предложения. Заповядайте г-н Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Оттеглям ДЗО – 39 и ДЗО – 40  от 15.03.2018 г. 

Идеята за доуточняване темите и на двете. Благодаря ви. 

 

 Г-н Чаушев: - Други колеги, ако няма такива,предлагам да прекратим 

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

 

Подлагам на гласуване моето предложение на двете ДЗО, да влезнат в 

днешното заседание на общински съвет, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

 Зачитам следния проект за Дневен ред с  настъпилите промени: 

 
ДНЕВЕН РЕД: 

 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Златан Любенов Ушев от гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, на 

земеделски земя от общински поземлен фонд – имот с идентификатор № 

73105.22.216 намиращ се в землище с Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Чавдар Асенов Бомбаширов от гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

на земеделски земя от общински поземлен фонд –имот с идентификатор № 

20465.86.62 намиращ се в землище гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Севджан Джамалова Чобанова от с. Гьоврен, община Девин, област 

Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд – част от имот с 

кадастрален №032006 намиращ се в землище с. Гьоврен. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Младен Емилов Калканов от с. Осиково, община Девин, област Смолян, 

на земеделски земя от общински поземлен фонд – имот с кадастрален № 010023 

намиращ се в землище с. Осиково. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 05.06.2018 г. относно: Промяна 

предназначението на общински имот 
Докладва: Кмет на Община Девин 
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6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

надстрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10.Докладна записка с Вх. ДЗО – 97 от 14.06.2018 г. относно: Заявление с 

Вх. № 33 – 260 – 2 / 17.04.2018 г. от „БТК” ЕАД, за учредяване право на прокарване 

и отстъпено право на строеж, за обект „Поставяне и монтаж на нови външни 

телекомуникационни шкафове и оптична свързаност към тях от съществуваща 

подземна канална мрежа на „БТК” ЕАД на територията на град Девин, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 15.06.2018 г. относно: 

Актуализация на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-

2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 15.06.2018 г. относно: Заплащане 

на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител на град Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 15.06.2018 г. относно: 

Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен Фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни 
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предложения №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 15.06.2018 г. относно: Дарение 

на имоти общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 15.06.2018 г. относно: Дарение 

на имоти общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 15.06.2018 г. относно: 

Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен Фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 18.06.2018 г. относно: 

Управление на общински имот за включване в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018 г.” раздел IV – Наем и управление, на 

сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор № 20465.504.1030, гр. Девин, ул. ”Явор” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 18.06.2018 г. относно: Даване на 

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

проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в община 

Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 20.06.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 20.06.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 20.06.2018 г. относно: Допусната 

очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административно 

процесуалния кодекс, в Решение №70 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – гр. 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 111 от 20.06.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП-ПУР на улична регулация на ул.“Гимназиална“ от 

о.т.1243, през о.т.1242 до о.т.1241 и от о.т.1240 до о.т.1240+100 и при о.т.44 и 

о.т.42 до о.т. 41 и о.т.39 на ул.”Освобождение” по плана на гр.Девин, община Девин 

и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 20.06.2018 г. относно: Даване на 

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

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

гр. Девин. 

 

24.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  

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 88 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Златан Любенов Ушев от гр. Смолян, община Смолян, област Смолян, на 

земеделски земя от общински поземлен фонд – имот с идентификатор № 

73105.22.216 намиращ се в землище с Триград. 

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 № 81 

 

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

местната администрация, чл. 24 „А”, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 

и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделска земя имот с 

идентификатор № 73105.22.216, с площ 4.104 дка (четири декара сто и четири 

кв.м.) с начин на трайно ползване – нива засадена с трайни насаждения (мурсалски 

чай) в местността „Шарен мост” землище с. Триград, община Девин, област Смолян 

на Златан Любенов Ушев.  

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя от 

общински поземлен фонд (нива) в размер на 86.18 лв., съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

 

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

Златан Любенов Ушев за срок от 5 /пет/ стопански години. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

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 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 89 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Чавдар Асенов Бомбаширов от гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

на земеделски земя от общински поземлен фонд – имот с идентификатор № 

20465.86.62 намиращ се в землище 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: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 82 

 

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

местната администрация, чл. 24 „А”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 

и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделска земя имот с 

идентификатор № 20465.86.62, с площ 702 кв. м. (седемстотин и два кв.м.) с начин 

на трайно ползване – нива в местността „Парата” землище гр. Девин, община Девин, 

област Смолян на Чавдар Асенов Бомбаширов. 

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя от 

общински поземлен фонд (нива) в размер на 15.16 лв., съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

 

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

Чавдар Асенов Бомбаширов за срок от 5 /пет/ стопански години. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
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            Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 
 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 90 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Севджан Джамалова Чобанова от с. Гьоврен, община Девин, област 

Смолян, на земеделски земя от общински поземлен фонд – част от имот с 

кадастрален №032006 намиращ се в землище с. Гьоврен. 

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: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 83 
 

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

местната администрация, чл. 24 „А”, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 

и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделска земя част от имот с 

кадастрален № 032006, с площ 20.000 дка (двадесет декара нула кв.м.) с начин на 

трайно ползване – нива в местността „Делик таш” землище с. Гьоврен, община 

Девин, област Смолян на Севджан Джамалова Чобанова.  

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя от 

общински поземлен фонд (нива) в размер на 527.80 лв. съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

 

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

Севджан Джамалова Чобанова за срок от пет стопански години.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

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” 
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Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 28.05.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на Младен Емилов Калканов от с. Осиково, община Девин, област Смолян, 

на земеделски земя от общински поземлен фонд – имот с кадастрален № 010023 

намиращ се в землище с. Осиково. 

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 № 84 
 

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

местната администрация, чл. 24 „А”, ал. 6, т. 1 от ЗСПЗЗ, чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 
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и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделска земя имот с 

кадастрален № 010023, с площ 2.532 дка (два декара петстотин тридесет и два 

кв.м.) с начин на трайно ползване – нива засадена с трайни насаждения (ягоди) в 

местността „Камек” землище с. Осиково, община Девин, област Смолян на Младен 

Емилов Калканов.  

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя от 

общински поземлен фонд (нива) в размер на 54.69 лв. съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

 

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

Младен Емилов Калканов за срок от 5 /пет/ стопански години. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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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 5 точка от дневния ред 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 05.06.2018 г. относно: Промяна 

предназначението на общински имот 
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: - Ако ми позволите имам предложение в проекта за 

решение да отпадне думата „ за шивачки цех”. 

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. 

 

 Подлагам на гласуване моето предложение думата „ за шивачки цех” да 

отпадне, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 85 
 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Променя предназначението на самостоятелен обект в сграда с 

№20465.501.493.1.57 по КК на гр.Девин от помещение за търговска дейност - 

промишлени стоки на помещение производствени дейности - промишлени стоки. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „ОТСЪСТВА” 

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 6 точка от дневния ред 
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6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Давам думата на председателя 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 № 86 

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, 

ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване към 

съществуваща жилищна сграда с площ 10 кв.м. в общински недвижим имот, УПИ IХ, 

кв. 119, имот с идентификатор 20465.501.524.1 по кадастрална карта на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, целия с площ 288 кв.м., с АОС № 2493/19.04.2016 г. 

на Антон Невенов Мартинов. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
15 
 
 

   
 

 



 

Протокол № 9 от 29.06.2018 година 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

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: 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 87 

 

На основание на. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, 

ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка към изба, със ЗП - 28 кв. м., в общински недвижим имот, 

УПИ I, кв. 88, имот с кадастрален номер 20465.504.1125 по кадастрална карта на 

гр.Девин, община Девин, област Смолян, целия с площ 708 кв. м., с АОС № 

2472/30.10.2015 г. на Ясен Антимов Георджиев. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 
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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 8 точка от дневния ред 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

надстрояване. 

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: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 88 

 

На основание на. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, 

ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на надстрояване на 

съществуваща жилищна сграда с пристройка с площ 143 кв. м. в общински недвижим 

имот, УПИ VII, кв. 104. имот с идентификатор 20465.506.89 по кадастрална карта на 
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гр.Девин, община Девин, област Смолян, целия с площ 615 кв. м., с АОС № 

2494/20.04.2016 г. на Веселин Момчилов Корчев. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 14.06.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 
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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 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 № 89 

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, 

ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на строеж за 

изграждане на пристройка – допълващо застрояване с площ 32 кв.м. в общински 

недвижим имот, УПИ IX, кв. 138, урегулиран поземлен имот с идентификатор 

20465.501.549 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян, целия с площ 

761 кв. м., с АОС № 2458/31.08.2015 г. на Иван Стефанов Маджаров и съпругата му 

Наташа Асенова Маджарова. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

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

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10.Докладна записка с Вх. ДЗО – 97 от 14.06.2018 г. относно: Заявление с 

Вх. № 33 – 260 – 2 / 17.04.2018 г. от „БТК” ЕАД, за учредяване право на прокарване 

и отстъпено право на строеж, за обект „Поставяне и монтаж на нови външни 

телекомуникационни шкафове и оптична свързаност към тях от съществуваща 

подземна канална мрежа на „БТК” ЕАД на територията на град Девин, 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: 

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

21 
 
 

   

 

 
 



 

Протокол № 9 от 29.06.2018 година 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 90 

 

На основание на. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 2 от ЗОС и чл. 30, 

ал. 1, т. 1 и чл. 18, ал. 3 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура във връзка с чл. 67, ал. 1 и чл. 193 от Закона за устройство на 

територията,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява, в полза на „Българска телекомуникационна компания” ЕАД 

(„БТК” – ЕАД), с ЕИК 831642181, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

бул. „Цариградско шосе” №115и представлявано от Атанас Илиев Добрев, в 

качеството му на изпълнителен директор на „БТК” ЕАД безвъзмездно и безсрочно 

право на строеж за изграждане на фундаменти и монтаж на нови 5/пет/ броя 

телекомуникационни шкафове /РШ/ за връзка със съществуваща подземна канална 

мрежа на БТК, както следва: 

1.1 Право на строеж върху 0.3825 кв. м. от имот публична общинска 

собственост с идентификатор 20465.501.5018  по  КК на гр. Девин, с площ от 6.444 

дка. – представляващ улица, с адрес гр.Девин ул. „Родопи”, за изграждане на нова 

шахта с № РШ 1011 и едновременно с това учредяване на сервитут – право на 

преминаване в размер на 1.37 кв. м. от имот с площ от 6.444 дка – представляващ 

улица с идентификатор 20465.501.5044 по КК на гр. Девин цел преминаване на нова 

подземна канална връзка и разполагане на тръби за свързване до съществуващата 

кабелна шахта на БТК. 

1.2 Право на строеж върху 0.3825 кв. м. в имот публична общинска 

собственост – с идентификатор 20465.502.5029 по КК на гр. Девин, представляващ 

улица с адрес ул. „Освобождение” №37 с площ от 6.442 дка за изграждане на шахта 

с № РШ 1051 и едновременно учредяване на сервитут – право на преминаване в 

размер на 1.20 кв. м. от имот с площ от 6.442 дка с идентификатор 20465.502.5029 

по КК гр. Девин – представляващ улица, цел преминаване на нова подземна канална 

връзка и разполагане на тръби за свързване до съществуваща кабелна шахта на 

БТК. 

1.3 Право на строеж във върху 0.3825 кв. м. в имот публична общинска 

собственост – улица с адрес ул. „Рожен” представляващ поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5044 по КК на гр. Девин с площ 2 721 дка за изграждане 

на нов кабелен шкаф с № РШ 2031 и учредяване на сервитут – право на 

преминаване върху 3.83 кв. м. от имот с идентификатор 20465.502.5044 по КК на гр. 
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Девин с площ 2.721 дка – представляващ улица за разполагане на нова подземна 

канална връзка и разполагане на тръби за свързване до съществуващата шахта на 

БТК. 

1.4 Право на строеж върху 0.3825 кв. м. в имот публична общинска 

собственост – улица с адрес ул. „Гимназиална” и ул. „Руен”, представляващ имот с 

идентификатор № 20465.502.5092 по КК на гр. Девин с площ от 6 573 дка за 

изграждане на нов кабелен шкаф с № 2011 и учредяване на сурвитут  – право на 

преминаване върху 0.98 кв. м. в имот публична общинска собственост – улица с 

адрес ул. „Гимназиална” и ул. „Руен”, представляващ имот с идентификатор 

№20465.502.5092 по КК на гр. Девин с площ от 6 573 дка за изграждане на нова 

подземна канална връзка и разполагане на тръби за свързване до съществуващата 

шахта на БТК. 

1.5 Право на строеж върху 0.3825 кв. м. в имот публична общинска 

собственост - улица с адрес ул. „Опълченска” и ул. „Граничар”, представляващ имот 

с идентификатор №20465.504.5090 по КК на гр. Девин с площ от 2.9 дка за 

изграждане на нов кабелен шкаф с №3041 и учредяване на сервитут право на 

преминаване върху 0.78 кв. м. в имот публична общинска собственост улица с адрес 

ул. „Опълченска” и ул. „Граничар” с идентификатор №20465.504.5090. по КК на гр. 

Девин с площ от 2.9 дка за изграждане на нова подземна канална връзка и 

разполагане на тръби за свързване до съществуващата шахта на БТК. 

2. Дава съгласие и възлага на Кмета на община Девин да издаде заповед и 

да сключи договор по т. 1. 

3. Всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на „БТК” 

ЕАД. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 15.06.2018 г. относно: Актуализа-

ция на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-2020 година. 

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”. 

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Уважаеми г-н председател, уважаеми общински съветници, 

искам да дам малко разяснение по тази докладна. Тя касае кандидатстването по 

селските райони с изготвен от нас технически проект за реализацията на спортна 

площадка в двора на училището в квартал Настан. Благодаря. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Само да допълня, за да бъде по сигурно, 

че ще мине проекта той трябва да бъде включен в общинския план за развитие на 

община Девин, защото като обект и инфраструктура го нямаше. Други колеги, ако 

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

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 № 91 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допълва Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014 - 

2020 година, 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 12 точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 15.06.2018 г. относно: Заплащане 

на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител на град 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 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

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

 

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”. 
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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: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ №92  

 

На основание на чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от 

Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община 

Девин,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 280.00 лв. /двеста и 

осемдесет лева/ на Льони Феодосиев Лазарев за транспортиране от град София на 

тялото на починал жител от град Девин. 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Девин - дейност 

122, параграф 42 - 14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”. 

 

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 13 точка от дневния ред 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 15.06.2018 г. относно: 

Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен Фонд 

„Земеделие“ – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения №BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция и/или 

рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръженията и 

принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 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: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Всички тези ДЗ са подробно обсъдени от ПК на общински съвет, ако имате нещо 

допълнително като питане или допълнение, моля заповядайте, 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 № 93 

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства за финансиране на проект 

„Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин” по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малки по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

 

2. Декларира, че дейностите, включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Девин за 

периода 2014 – 2020 г., а именно: Приоритет 4: Изграждане и модернизиране на 

инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната 

среда, Специфична цел 4.1: Изграждане и модернизиране на техническата 

инфраструктура в съответствие с европейските стандарти, Мярка 4.1.1. Изграждане 

на подходяща транспортна инфраструктура (вкл. до туристическите обекти).  

 

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

правни и фактически действия за подготовка и подаване на проектно предложение 

„Реконструкция на улична мрежа в град Девин, община Девин”.  
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „ОТСЪСТВА” 

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 14 точка от дневния ред 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 15.06.2018 г. относно: Дарение 

на имоти 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. 
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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. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков, колеги аз 

дадох положително становище по време на заседанието на комисията, но след като 

се запознах с тази ДЗ по подробно и установих, че тези местни пътища водят до 

земеделски земи обслужващи местното население. Има вече недоволство от  

местното население, че евентуално ще бъде ограничен достъпа до техните 

земеделски земи, пътищата ще се разрушат от прекомерната употреба няма да се 

поддържат. На мен ми се ще колкото да бързам с тази ДЗ да процедираме кои 

пътища водят до горски терени и да преотстъпим само тези пътища които минават 

изключително през горския фонд а водещото на земеделските земи деа не се 

предоставят към момента преди да се преразгледат в случая. Ако е възможно да 

отпадне тази докладна от днешното заседание и да предложението ми е да 

проследим кои пътища водят само до горския фонд.  

 

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

 

Г-н Солаков: - Уважаеми г-н председател, колеги до колкото аз съм 

запознат и съм водил разговори с ЮЦДП понеже, за да се реализира крайна точка 

тази ДЗ и следващата, ние изготвихме 75 общо на брой нотариални акта за 

общинска собственост, което беше много тежка логистика за много кратко време. 

Тяхната идея е че те имат бюджет за ремонт на горски пътища, който попадат в този 

тук целия район. Имат избран изпълнител, който не може да стартира ремонтните 

работи без те да си оправят процедурно пътищата да станат техни. До колкото съм 

наясно, аз идеята е да се ремонтират тези пътища и да се поддържат в нормален 

вид. Те в момента са в много лошо състояние .Мисля, че това което го правим, то е 

за добро, за да може хората да могат спокойно да се движат. Идеята е да се 

ремонтират пътища, а не да тръгнат трупчииките и да станат коловози и вече никой 

да не може да мине от там повече. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Солаков. Други колеги. Заповядайте г-н 

Шанов.  

 

Г-н Шанов: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, уважаеми г-н 

Семчев, колеги и кметове на населени места, аз също съм запознат с докладната  
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записка, пряко засегнат съм даже и с имоти. То така или иначе си има съществуващ 

път там, който е в много лошо състояние. Наистина идеята е подобряване на 

инфраструктурата и пътя води и към земеделски земи и към горски територии, но 

няма как да не мине, той е на части. Хубавото е, че има обходен маршрут и дори да 

се работи върху дадения път да нямат достъп евентуално гражданите, собствениците 

на имоти и няма да им попречи да минават от горната страна до земеделската земя. 

Благодаря. 

 

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

 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник кмет, 

колеги на мен също ми е трудно да взема решение по тези две докладни записки 

касаещи общинска собственост и затова, тъй като виждам, че кметовете са тук, а те 

са представители на местната власт, там и предлагам да чуем, техните съображения 

и въобще какво искат да ни кажат и след това да вземем решение. В тази връзка 

незнам какво се случи с пътя за Мугла. Знаете, че в началото на мандата по същия 

начин гласувахме пътя, който е пак общински го дадохме на южно – централен. До 

момента има ли някакво развитие по този въпрос, нещо прави ли се . Те вече почти 

три години минават от както сме им дали. По същия начин тогава нали спорихме до 

колкото си спомняте срещу заплащане, дали да бъде или безвъзмездно. Това ми е 

предложението да чуем кметовете. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Семчев: - Кратка реплика на изказването на г-н Шанов, относно 

докладната записка. Колеги ние влязохме в един приоритет на нашата работа, на 

нашата дейност приоритетно, трябва да решаваме интересите на нашето население 

и след това да подпомагаме държавни предприятия. Ако дадем пътищата като 

дарение те безвъзмездно ще отидат в друга организация, а тези пътища са на 

местното население. Нека да процедираме, кои пътища могат и кои не могат да не 

направим грешка и да създадем проблеми на хората. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Солаков: - Уважаеми г-н председател, колеги относно изказването на  

г-жа Чаушева по пътя за Мугла, след като дадохме съгласието и им дарихме този път 

общински. Те досега провеждаха техните си процедури по възлагане, имат избран 

изпълнител, сключен договор, в момента даже приключват геодезичните заснемания 

и предполагам, че това лято ще започнат и ремонтните работи на пътя за Мугла. 
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Относно изказването на г-н Семчев за тези общински горски пътища, понеже гледам 

кореспонденцията, която продължава с ЮЦДП, те имат осигурен сериозен финансов 

ресурс за ремонтиране на такива горски пътища. Те ще дойдат на дневен ред 

включително и в Девин посока Лесичево, за едни обходни пътища, които пак са 

общински и тяхното състояние е много лошо в момента. А ни е ясно на всички, че 

няма как да се грижим и не можем да отделяме пари да ремонтираме общински 

пътища в гората при условие, че още имаме неасфалтирани улици. Така, че аз лично 

смятам, че е добре някой, който има ресурс да му ги дадем да ги поддържа. Иначе в 

един момент може да станат и непроходими. 

 

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

 

Г-н Семчев: - Реплика. Г-н Солаков какво е вашето мнение, относно 

варианта за отдаване безсрочно на тези пътища. Ако могат да получават за 20 – 30 

години с право на ползване бевъзмездно. 

 

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

 

Г-н Солаков: - Уважаеми г-н Семчев, не съм сигурен при тях нормативно 

как стои въпроса. Дали могат да инвестират пари върху чужда инфраструктура, 

която дори им е отдадена за стопанисване и ползване. Не знам при тях 

нормативната база как е. Ето сега например подготвяме по фонд „Флаг” заем за 

проектиране и ние също изпаднахме в такава хипотеза. Искаме да проектираме 

контра стена на „Цанков камък” с цел развитие на туризма и изведнъж изпадаме в 

хипотезата, че общината няма как да харчи собствени средства да финансира контра 

стена, която е в собственост на НЕК на територията на язовира. В същото време там 

за да караме процеса да го раздвижим и финансираме, трябва проектна контра 

стена. Ние сме по гъвкави да го направим по бързо и да се търсят само пари за 

строителството, същевременно пък нашите така регламенти с който се съобразяваме 

за изразходване на публичните финанси, не ни позволяват да проектираме в чужда 

територия. Същото става и с входната артерия на Девин и затова залагаме за 

проектиране само отводняването на входната артерия, което попада в общински 

терен извън обхвата на пътя. Така, че не знам как стои при тях въпроса и дали е 

възможно по този начин. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Солаков. Други колеги. Ако няма, аз изчаках 

да чуя всички мнения по въпроса и искам да внеса една по подробна яснота относно 

цялата процедура. Нещо, което го казах на заседанието на комисията, когато се 
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обсъждаха тези две докладни записки. Ще се върна малко по назад във времето, 

защото подробно съм запознат с цялата ситуация. 

 - Когато се е приемала картата на възстановената собственост в определените 

землища по една или друга причина всички пътища обслужващи територията на 

съответното дадено землище са писани като полски пътища в собственост на община 

Девин. Една явна фактическа грешка, която на времето не са я отстранили, поради 

един единствен факт, че на фирмите които са изработвали картата на 

възстановената собственост се плащало, за заснемане на земеделски терени. 

Отделно при това всички тези пътища в землища мнозинството от тях над 80%, те са 

горски пътища и които са включени в баланса на съответните горски стопанства. Да 

не казвам, че когато се е изработвала картата на възстановената собственост, 

евентуално заради по голяма заснета площ, фирмите които правеха картата на 

възстановената собственост евентуално са ги писали, като полски пътища и от там в 

момента се създава този проблем, навсякъде във всички такива горски стопанства. 

 - Както спомена г-н Солаков от няколко години насам в централните предприятия, 

се заделя един огромен финансов ресурс, който е предназначен само за ремонт и 

обслужване на горски пътища, които те не могат да го използват по-никакъв друг 

начин, освен върху тяхна собственост. Варианта с дългосрочното отдаване както вие 

споменахте за 10-20-30 години не става. Пробвахме го с тези три имота, които ги 

дарихме за пътя за Мугла, където засягаха общинска собственост и установихме, че 

не става. Значи или тези пътища трябва да са тяхна собственост на горските 

стопанства или просто няма да има ремонт на пътищата и тези пари няма да могат да 

се усвояват, а в същото време, те към момента, така или иначе ги използват. Така 

или иначе всички пътища където горските имат добив на материал ги използват и 

след тях погром, нито се  влагат пари за ремонт, след извозването или определеното 

мероприятие в дадени отдели или подотдели и пътищата остават в окаяно състояние. 

Точно тези средства които се отделят в техните сметки са точно, за това, за ремонт 

на горски пътища, които ги използват горските стопанства. Пред нас ще предстоят 

още няколко такива процедури и още няколко такива точки на ДР. Сега в момента е 

горското стопанство на Триград, защото те са по напред с подготовката за 

провеждане на такива процедури. На ДР идва както спомена г-н Солаков Държавно- 

ловно стопанство „Извора”, както и горското в Михалково. Така, че това дарение, 

което ние евентуално с решение на общински съвет, може да направим на тези 

горски стопанства е начин към момента тази явна фактическа грешка, която е 

допусната 97-98 година с приемането на картата на възстановената собственост, да 

се оправи. Единственият вариант е да преминат в тяхна собственост, защото те им са 

заведени в баланса на горските предприятия. Тази техническа грешка, която е 

допусната 97-98 година с приемането на картата на възстановената собственост към 

момента по никакъв начин, не може да се изправи освен по този. Те да минат в 
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тяхно владение и да започнат да инвестират в реконструкцията на тази пътна 

мрежа. Относно притесненията, че едва ли не ползвателите на земеделски земи няма 

да имат достъп до самите си земи. Това няма как да стане, защото в закона за горите 

ясно и категорично е казано, че горските пътища се използват от цялото население 

на съответното населено място. Те не могат нито да бъдат затворени, нито да бъде 

ограничаван достъпа и движението по тях по един или по друг начин. Така че 

местното население е защитено от разпоредбите в закона за горите. Така, че не 

виждам някакво притеснение. Притесненията ние сме ги коментирали с кметовете 

тук става въпрос за пътя в Гьоврен. Ние приемахме парцелен план и всеки ако се 

беше загледал по подробно в този в този план, когато ние го приемахме на 

предишни сесии на общински съвет щеше да види, че повече от 50% този път е нов. 

Той ще бъде прекарван през горски територии и ще преминава засяга и част от 

някой земеделски общински площи. Той в по голямата си част в момента го няма на 

терена. Той ще бъде почти  нов път и част от пътя засяга общински терен там където 

трябва да се разширява, там където трябва да се правят такива джобове за 

разминаване. Така, че не виждам някакво такова силно притеснение относно 

някаква евентуална бъдеща спънка за използване от местното население. За да се 

вкара такава ДЗ, ние сме го огледали, аз лично съм се занимавал много пъти с тези 

въпроси и с чиста съвест, смятам да гласувам за тази докладна записка, защото не 

виждам някакви притеснения. Те идват от нещо друго, което представителите на 

местната власт по населените места, ще го кажат върху което ние сериозно трябва 

да се замислим. Сега мога да ви дам думата, защото то касае и следваща точка, то е 

пак в тази връзка. Заповядайте г-н Славков 

 

Г-н Славков: - Добър ден г-н председател, добър ден г-н Солаков, добър 

ден колеги обсъдихме въпроса подробно с г-н Чаушев в началото на седмицата. 

Големите притеснения на населението и кметовете идва от факта че фирмите 

извозващи дървен материал и горските служители допускат претоварване на 

автомобилите което води на разрушаване както на горските пътища също така 

полските най-вече инфраструктурата улиците в самите населени места. Влагаме 

средства за ремонти асфалтираме нови, които след година две са напукани 

разрушени, поради тази причина. Имаше подписка на населението от Триград и 

околните села, която доведе до среща с представители на ЮЦДП  след което беше 

подписано протокол с което да бъде ограничено преминаването на МПС с товар над 

12, 5 плътни куб.м. включително. Въпреки това фирмите продължават да 

претоварват камионите което доведе до ново  ескалация на напрежението. Нашето 

искане е да се въведе с решение на общински съвет ограничение за преминаващи 

през населените места автомобили съгласно подписаното споразумение. От друга 

страна всичко това влияе зле и на туристическия сезон. Не е нормално коли с такива 
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товари да преминават през центъра на тези места да запрашват създават опасност за 

къщите покрай пътя и куп други неприятности. От името на тук присъстващи кметове 

искам всички ние да помислим сериозна на въпроса кое е по приоритетно за 

общината частния интерес или частния. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Вярно с вас ги огледахме нещата, но 

пътищата специално в Триград са си горски пътища още с приемането на картата на 

възстановената собственост. Затова, което го коментирахте, вие в своето изказване 

относно забраната на движение на автомобили с по - висок товар в населените 

места, коментирахме го и него. Внесете в канцеларията на общински съвет 

подписката заедно със споразумението, което сте подписали с ЮЦДП, за да може на 

последвала сесия общинския съвет да вземе някакво решение, относно проблема 

който е назрял в този район, така както в Гьоврен и Осиково. Ще водим разговори с 

директорката, но ви казвам, че тези части от имоти общинска собственост, който са 

залегнали в тези двете ДЗ, те не касаят целите имоти. Пътищата си съществуват на 

терена, ако ние предприемем някакви действия и не ги дадем тези участъци от 

пътища, какво ще се получи на практика на този терен. Те ще си ремонтират 

горският път до един участък след това 500 м., ще бъде в окаяно състояние, защото 

общината няма да има средства да го направи и след това пак ще започне хубав 

горски участък и така ще продължава и се получава нещо, което не е нормално. С 

чиста съвест, аз пак казвам, че ще гласувам, за да може да стане нещо. Те така или 

иначе в момента се ползват от горското стопанство и от населението. За това, което 

касае преминаването на извън габаритни товари, тия големи тонажи в населените 

места го коментирахме, че може да се реши въпроса и трябва да се реши 

задължително, защото алтернативни пътища в района на Триград, Кестен и Жребово 

винаги могат да се намерят и да се направят с тези пари, които те ги имат за 

инвестиция. Така както в момента правят един алтернативен път в осиковското 

землище, защото не могат да ползват основният път, защото им е забранено да 

преминават. Ако се зададе някакво такова ограничение за населените места в 

района на Триград и ще се намери и там такъв алтернативен път, където могат да се 

ремонтират и направят и могат да излизат на друго място.  

 

Други колеги. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Уважаеми г-н председател пътя от Настан до Мурсалица 

попада ли в този списък към общински пътища. 
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Г-н Чаушев: - Не. Тук касае въпроса само за имоти, които са в Гьовренското 

землище и то имоти, които към момента съществува този път там, но просто не е 

отразено в картата на възстановената собственост. 

 

Г-н Семчев: - Какво имам в предвид. На времето един парцеларен план за 

проект за доставка на вода от Мурсалица до Настан и основно преминаващ по пътя 

за Мурсалица. Ако той е в списъка и е в чужда собственост и ако някога този идеен 

проект се реализира как ние ще влагаме пари в него и да плащаме такса за 

ползване. Предполагам, че няма да има пари за всички тези 45 пътя, които ние 

трябва да им дадем. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Чаушева.  

 

Г-жа Чаушева: - Искам само още веднъж да помислим наистина ли трябва 

да ги даваме безвъзмездно тези пътища. Миналият път бях на това мнение наистина, 

че трябва да е безвъзмездно с оглед на инвестициите, но ясно е че те разполагат със 

средства специално за изграждане и поддръжка на тези пътища. Въпроса е ние 

постъпваме ли целесъобразно като ги даваме тези пътища безвъзмездно или отново 

трябва да минем на варианта, който обсъждахме и тогава поне за някакви 

минимални суми тези пътища да се отдават. Така или иначе те разполагат с 

финансови средства, икономически са стабилни и имат възможност. Дали наистина 

постъпваме правилно в тази посока и е ясно, че ние не можем да ги поддържаме 

тези пътища. Това е една алтернатива за нас, ако може да коментираме и по този 

въпрос. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Коментирахме този въпрос, много пъти при 

първия случай с пътя за Мугла, но това няма как да стане. Ако не се предоставят 

тези пътища безвъзмездно, те ще търсят други начини и ще прекарат през тях 

материал и няма да се ремонтират, ако става въпрос за пари. Относно изказването 

на г-н Семчев тези 45 имота, това не са 45 пътя. Специално в ДЗО – 101 това са 

имоти, който се засягат от един единствен път, това е пътя от „Маркова колиба” до 

„Бойдалъка”. За тези, които познава землището това е от „Буков мост” по пътя за 

Триград преди ждрелото по пътя близо „Чамла” Тези имоти не са всички пътища, 

това е път, който и в момента съществува на терен, но поради реконструкцията, 

която ще се прави засяга общински имоти. Разширенията и джобовете за 

разминаване на автомобили. Ако разгледате парцеларният план ще видите, че това е 

един единствен път, който засяга част от общински имоти, където ще се засегне 

самата реконструкция на пътя и затова ние им ги предоставяме, защото няма друг 

начин по който да се направи това нещо. В Триград е същата работа и ние го 
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коментирахме с г-н Славков и уточнихме цялата ситуация там, за кой път става 

въпрос пътя от „Кожарско дере”, които ще върви към „Водни пад” нататък и не касае 

този път, за който спомена той над новият път, който върви към „Зелената колиба” и 

към „Поляни” нагоре. Относно това, което споменахте вие за пътя, който се намира 

над новият квартал, който обслужва целият квартал от горната страна. Тука има 

резон във вашето предложение и там г-н Солаков, може би трябва да се помисли за 

разширяване на регулацията на населеното място на Триград от към посока кулата 

нагоре в онзи район. За да може този път да влезне вътре в регулацията на самото 

населено място или ние да го изискаме от горското стопанство както ние им 

предоставяме на тях безвъзмездно пътищата така и този участък, който е в горната 

част на Триград в новият квартал да мине към общинска собственост, за да може 

общината да кандидатства за реконструкция за асфалтиране.  

 

Други колеги. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н кмет, колеги само да 

поясня относно изказването на г-жа Чаушева. Миналия път, когато дарявахме на 

Мугла си спомням, че имаше голяма дискусия от всички колеги да се искат пари от 

ЮЦГС даже и моята колежка г-жа Тодорова беше много настоятелна за това. 

Спомням си много добре, че предложих и имах един предварителен разговор с 

служител от горското стопанство в района на Смолян и предложих 10 минути 

почивка и г-н Даскалов се обади на директора на предприятието и категорично каза, 

че ако искаме пари няма да се случи. Те имат много пътища, които имат да правят. В 

Гьоврен се получи добре с моста, имахме същият проблем както в Триград. Минаваха 

през населеното място много трудно се справят, защото имаше местни хора, които 

карат покрай къщите, напукваше се асфалта и варианта беше да се направи моста и 

той вече е реализиран. Сега предложението ми е да не се използва общинският път 

през населеното място. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: Благодаря и аз. Предлагам като да влезе като текст т.2 

Възлага на кмета да предприеме всички правни действия за изпълнение на 

решението. 

 

 Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Подлагам на гласуване моето предложение  в проекто решението да влезе 

като текст т.2 Възлага на кмета да предприеме всички правни действия за 

изпълнение на решението, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 94 

 

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

местната администрация чл. 35, ал. 5 от ЗОС,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат дарени на Южноцентрално държавно предприятие 

с ЕИК 201827364, следните имоти общинска собственост, в землището на с. Гьоврен, 

ЕКТ - 18424, частна общинска собственост кадастрални номера: № 000006, 000007, 

000008, 000013, 000227, 000229, 000231, 000232, 000237, 033008, 043027, 043030, 

043032, 044086, 044088, 044092, 044094, 044096, 044098, 044101, 044105, 044108, 

045038, 045040, 046013, 046016, 049095, 049096, 050251, 050255, 050269, 053225, 

053248, 053252, 053254, 053256, 053261, 0530263, 053266, 053268, 053271, 

053269, 059029, 060022, 060025, с обща площ 2227 метра с начин на трайно 

ползване - местен път, вид територия земеделска. 

 

2. Възлага на кмета да предприеме всички правни действия за изпълнение 

на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

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 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 15.06.2018 г. относно: Дарение 

на имоти 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. Искам да допълня нещо, гледахме ме го с г-н Славков, този участък за който 

става въпрос към проекта за решение към тази ДЗ. Във връзка с това, което го 

коментираха за движението на автомобили в населеното място, ще очаквам тримата 

представители на местната власт от Кестен Жребово и Триград да дойдете, след 

седмица и да седнем да вземем решение, което да бъде най - подходящо за всички. 

Да предоставите споразуменията, които сте подписали с ЮЦДП с евентуалното 

решение, което трябва да се вземе и да седнем да го обсъдим и на едно последващо 
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заседание на общински съвет да вземем някакво решение относно цялата тая 

ситуация, която се случва в тези населени места. Същото това нещо, ще ни предстои 

да го вземем като решение и когато се ремонтира пътя Девин – Лесичово, защото и 

там има големи намерения за ремонтиране на горски пътища. Там също сме 

свидетели какви товарни коли слизат по пътя и сега искаме да ремонтираме пътя и 

ако позволим да се надвиши товара, който е проектиран в самия проект за 

Лесичово, пак ще доведе до разрушаване на пътната настилка в бъдещ период на 

ползване. Заповядайте г-н Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Във връзка с тази тема, която възложихме проектирането на 

пътя за Лесичово сме заложили в проекта ограничения до десет тона. Така, че там 

също ще бъде ограничено. Ако разглеждаме на сесия другите населени места, 

хубаво ще е да вземем едно общо решение за всички населени места. Да направим 

ограничения понеже с колегите кметове много често сме се занимавали с този 

проблем и съм ходил на място и мога да кажа, че инфраструктурата се руши много 

сериозно от тежките автомобили. Благодаря. 

 

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

 

Г-жо Тодорова: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков, колеги 

и гости както и миналият път като представител на бюджетната комисия, аз също 

искам да предложа нека пак да поискаме някакво дарение от ЮЦДП. Имат 

възможности и мисля, че не биха ни отказали. Да помолим пак за някаква апаратура 

или нещо каквото е необходимо за болницата. Все пак е нещо приветствам това, че 

въпреки проблемите, който г-н Солаков ни обясни за мен поддръжката на пътищата 

е едно от най важните неща, защото общината няма финансова възможност и не 

може да ги поддържа. По този начин те все пак имат средства и ще се поддържат 

пътищата и има възможности да се ограничи тонажа за извозването и мисля, че няма 

да е никакъв проблем. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: Благодаря и аз. Предлагам като да влезе като текст т.2 

Възлага на кмета да предприеме всички правни действия за изпълнение на 

решението. 

 

 Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 
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Подлагам на гласуване моето предложение  в проекто решението да влезе 

като текст т.2 Възлага на кмета да предприеме всички правни действия за 

изпълнение на решението, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

 Други колеги. 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 № 95 

 

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

местната администрация чл. 35, ал. 5 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъдат дарени на Южноцентрално държавно предприятие 

с ЕИК 201827364, следните имоти общинска собственост, в землището на с. Триград, 

ЕКТТЕ - 73105, частна общинска собственост с индетификатор: № 73105.22.590, 

73105.22.595, 73105.23.629, 73105.23.636, 73105.22.214, с обща площ 231 метра с 

начин на трайно ползване - пасище, друг вид земеделска територия и 

селскостопански, горски ведомствен път, вид територия земеделска. 

 

2. Възлага на кмета да предприеме всички правни действия за изпълнение 

на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

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 16 точка от дневния ред 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 103 от 15.06.2018 г. относно: 

Кандидатстване на община Девин с проектно предложение пред Държавен Фонд 

„Земеделие” – Разплащателна агенция по Процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, 

оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура” по подмярка 7.2. 

„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

внеса едно допълнително пояснение 2016 година, сме изготвили техническият 

проект за тази площадка. Опитахме се през министерството на младежтта и спортта 

да получим финансиране, но не можа да се реализира, понеже им е малък годишния 
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бюджет. Той се изчерпва в ремонта на стадионите и спортната инфраструктура в 

държавата. Сега като се отвори, тази мярка по селските райони. Затова се 

насочихме да търсим финансиране за площадката в Настан по селските райони. 

Консултантите, които сме ангажирали твърдят, че населението понеже, ще се брои 

населението на целия Девин попадайки и квартала в града, ще улесни доста 

набирането на точки на проектното предложение и по всяка вероятност би трябвало, 

то да бъде одобрено, за да добиете представа. Колегите от Настан сигурно, ще ги 

разпитват, хората се вълнуват по темата 90 000 лв., която плаща фонда, за 

спортната площадка. Това, което сме го проектирали е от порядъка на 90 000 лв., 

ще се реализира при одобрение на такава спортна площадка. Срока за 

кандидатстване на общината е 9 юли трябва да сме входирали проекта чрез ИСУА и 

след това чакаме одобрение. Ако ни одобрят следва сключване на договори и 

възлагане на строителството. В тази връзка след разглеждане на ДЗ предлагам да 

вземете решение. 

 

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”. 

Колеги, аз съм много щастлива, че най после наистина дано да сме живи и здрави в 

Настан да има такава спортна площадка. Младежите там са много активни и 

комисията по БФ, дава положително становище. Благодаря. 

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Стоянов.  

 

Г-н Стоянов: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков, колеги, 

адмирации за ръководството за тази площадка. Всички от Настан сме щастливи с 

тази площадка и дано да се случат нещата. Само хубави неща и само напред. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. 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 № 96 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие община Девин да кандидатства за финансиране на проект 

„Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, 

община Девин“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

2. Декларира, че дейностите, включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Девин за 

периода 2014 – 2020 г., а именно: Приоритет 4 „Изграждане и модернизиране на 

инфраструктурата за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната 

среда”, Специфична цел 4.1 „Изграждане и модернизиране на техническата 

инфраструктура в съответствие с европейските стандарти”, Мярка 4.1.3. 

„Изграждане, реконструкция и модернизация на спортна инфраструктура в 

населените места на община Девин”.  

 

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

правни и фактически действия за подготовка и подаване на проектно предложение 

„Изграждане на многофункционална спортна площадка на открито в град Девин, 

община Девин“.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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” 
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Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

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 17 точка от дневния ред 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 105 от 18.06.2018 г. относно: 

Управление на общински имот за включване в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018 г.” раздел IV – Наем и управление, на 

сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в поземлен имот с 

идентификатор № 20465.504.1030, гр. Девин, ул. „Явор”. 

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: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 97 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 

от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде включена в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел IV – Наем и управление, 

сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот – частна общинска 

собственост с идентификатор №20465.504.1030, УПИ IV, кв. 152, ул. „Явор”, 

актувана с АОС №2616/12.06.2018г. 

 

2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на сграда с идентификатор 20465.504.1030.1, находяща се в имот 

с идентификатор 20465.504.1030, гр.Девин, община Девин, област Смолян, ул. 

„Явор”, цялата с площ от 200 кв. м., представляваща гаражи 2 бр., всеки от които с 

площ от 100 кв. м., за складове с първоначална наемна цена от 0,90 ст. за кв. м. 

съгласно Приложение №1 от Наредба №2 на община Девин, р. IV, р. 6, к. 4. 

 

3. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението. 

 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

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

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 106 от 18.06.2018 г. относно: Даване на 

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

проект „Подкрепа на уязвими групи и членовете на техните семейства в 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 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Предлагам в решението да се добави в т.1 „дава 

съгласие”. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Подлагам на гласуване предложението на г- н Семчев 

да се добави в т.1 „дава съгласие”, който е съгласен, моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 
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Други колеги. 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 № 98 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 

да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Подкрепа на 

уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин”, финансиран от 

Оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014 - 2020 г., приоритетна 

ос1 ”Подобряване на достъпа за заетост и качеството на работните места” и 

приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване”, схема BG 05M9OP 001-2.005 ”Активно включване”, при следните 

основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 264 108.00 (двеста седемдесет и 

четири хиляди сто и осем лева.  ); 

• Валута на дълга – лева  

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

• Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 11 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG 05M9OP 001-2.005-

0087-C02 и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 % 
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• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – 

съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG 05M9OP 001-2.005-0087-C02, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за 

наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише 

договора за кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали 

необходими правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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” 
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Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

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 19 точка от дневния ред 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 108 от 20.06.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 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 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

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

позволите един въпрос към г-н Солаков, кога на практика това, ще бъде 

осъществено. Благодаря. 

 

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

ДЗ.  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-н Солаков. 
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Г-н Солаков: - Уважаеми г-н председател, уважаеми колеги започнахме 

ремонтни дейности в едната от неизползваемите сгради срещу стадиона така 

наречените „Погребите” там на военните постройки имаше една сграда, която е 

около 200 квадрата площ. Тази сграда има двор от 200 – 300 квадрата. Тя беше 

изчистена от общинското предприятие БКС. В момента двора отпред се загражда 

също така самата сграда вътре в голямото помещение се разделя на три сектора 

отделни както и двора предния, за да може кучетата да се разделят съответно на 

малки, по - големи и най – големи, да не са заедно на едно място. Това, което така 

ни остава като по трудна задача е с цел почистването на вътрешното на закритото 
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помещение по лесното му почистване. Сега трябва да отлеем вътре замазка, за да 

може да се мие, да се чисти както и да монтираме някаква мобилна септична яма 

понеже там няма канализация. Най общо казано дъждовете малко ни спират с 

изграждането в момента да го довършим. След като времето се оправи, ще бъде 

заградено и през това време, ще отлеем и замазката тя е поръчана, за да може да 

съхне. При подходящо време трябва по някакъв начин да се прекара вода до там, 

това ни е другото по трудно нещо понеже няма там вода. Предполагам, че ако спре 

да вали в следващите две седмици да сме готови здраве и късмет и да започнем да 

прибираме тези кучета от града. Затова така предлагаме актуализацията като 

отделяме 3 000 лв. за храна, 3 000 лв. материали и 4 000 лв. за разходи за външни 

услуги. Тези четири и три общо седем толкава струва замазката заедно с доставката 

и нейното разливане. Оставили сме 3 000 лв. за храна понеже хипотезата, че ще 

събираме отпадъчни храни от заведения, ресторанти и магазини може това да не 

може да се случва ежедневно и трябва да имаме готовност да закупим храна. Все 

пак този така наречен временен приют, ще може да побере някъде около 100 

кучета, което на първо време е добре да ги съберем тези най проблемни, който са в 

града и трябва да имаме готовност да ги храним. Смятам, че в рамките на месец юли, 

ще бъдем готови и една голяма част от кучетата, ще бъде прибрана вътре. Имаме 

добра комуникация с ново сформираната неправителствена организация в Девин, 

който хора имат доста енергия и ентусиазъм да помагат на общината в тези 

дейности. Съвместно с тях и общинското предприятие БКС, ще улавяме кучетата и 

съответно, ще се грижим за тях. От тук насетне постепенно сме намерили начин в 

същата сграда да продължим понеже, тя е от две части една голяма и още две 

помещения по малки там вече да правим вътрешни преграждания, да сложим 

дограми както са изискванията за един приют. Да има съответните помещения за 

пазач за отделяне на болни животни и на място да идва ветеринарен лекар, а не да 

трябва да се карат до ветеринарната и обратно. Така, че лека полека се движим в 

посока да преустроим изцяло сградата и тя да отговаря на изискванията и да може 

да се ползва за напред спокойно. Благодаря. 

 

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

 

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н Солаков, 

колеги, аз се радвам на това което се случва, защото всички ние сме виновни не 

само общинското ръководство, защото не бяхме толкова настоятелни това да стане 

по рано, защото да се молим, докато ги приберем тези кучета да се случи нещо. Ще 

ви дам пример какво се случи миналата вечер с моята колежка в 17:45, когато 

минава от там седем кучета се нахвърлят повалят я на земята разкъсват и 

жилетката, чантата след което минава кола случайно и слизат и помагат. На другия 
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ден донесе жилетката и чантата и видях в какво състояние са. Представям си ако 

беше се случило на някое дете там където е пожарната продължава. Вярно е с тази 

неправителствена организация, но момичето, което работи в цветарския магазин г-

жа Йончева лидерка,но не ми харесва това, че точно пред магазина ги събира и ги 

храни. Да се говори с нея да ги събира и храни някъде другаде някъде настрана, ако 

иска у тях да ги храни, но не да ги събира на центъра. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Уважаеми колеги, тази сума е крайно недостатъчна за 

дейността. Аз съм доволен и искам да благодаря на ръководството на община Девин, 

че взеха действия за приюта на кучетата. 

Намаляха незнам какво се случва, но това е успокояващо и апелирам за  тези неща,  

трябва да се вземат мерки не само за града, но и за населените места. Благодаря. 

 

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

 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н председател, уважаеми г-н заместник кмет, 

колеги, нямах намерение да вземам думата, не за друго, а защото подробно съм 

запозната, какви са всички предприети мерки до момента, защото съм част от тази 

НПО организация по една или друга причина, това си е мой личен избор да бъда 

там. Аз първо искам да благодаря на заместник кмета, който в момента в който се 

срещна с групата представители на тази НПО организация в рамките на два или три 

дни се намери място и се започнаха действия в тази посока. Действително проблема 

е много сериозен с оглед на това, че бездомните кучета, който са на територията на 

града са разположени на групи т.е. както в нашият квартал, както и в центъра така и 

в горната част на града. Тези кучета са си формирали групички и знаете много 

добре, че те си пазят територията. Кучетата на центъра, които наистина се хранят от 

г-жа Йончева, те там е тяхната територия. Поне тя ми е споделяла, че ги храни само 

заради това да са нахранени тези животни и да не нападат децата, който си купуват 

закуска от съседните закусвални. Да се радваме, че все пак има хора, който хранят 

кучетата макар, че не това е начина за справяне на проблема, за да не се озверяват. 

Знаете едно куче, защо напада то търси храна в случая. Аз също съм запозната с 

много инциденти, който са се случвали на мой близки и познати, който буквално са 

им взимали чантите от ръце, защото вътре има хляб или някаква друга храна, която 

те са подушили. Така или иначе това е един много сериозен проблем и се радвам, че 

започна да се решава. Намери се начин по който да се реши макар и временно. Не 

можем да чакаме европейските програми, при който е много трудна и дълга 

процедурата. Това е пътя все пак, защото това не е проблем, който възниква и след 
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няколко месеца той ще ни отпадне от плещите. Напротив за това трябва да се мисли 

в дългосрочен план какво, ще се прави, но така или иначе докато чакаме тези 

европейски проекти, който ще решат по трайно проблема, това беше начина нямаше 

друг начин временен приют, за който са необходими средства и да приберем по 

голямата част от кучетата, който наистина така на групи нападат жителите на града 

ни. Това е пътя нямаме друг начин трябва да се върви по него. Аз също съм хранила 

кучета, защото предпочитам да са нахранени и да не нападат, отколкото да останат 

гладни и да станат още по озверени спрямо децата и възрастните особено, който са 

беззащитни и не могат при инцидент сами да се отбраняват в случая. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги.  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 № 99 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 

2 и ал. 3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва: 

 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

878 „Приют за 

безстопанствени 

кучета” 

 5 000 15 000 + 10 000

„Храна” 10-11 0 3 000 + 3 000
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„Материали” 10-15 0 3 000 + 3 000

„Разходи за външни 

услуги” 

10-20 5 000 9 000 + 4 000

998 „Резерв”   

 „Резерв за непредвидени 

и неотложни разходи” 

00-98 19 900 9 900 - 10 000

 
 

2. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2018 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „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 – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 109 от 20.06.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 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 

„БФЕФП” г-жа Тодорова. 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жа Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Имам едно питане във връзка с това обследване  на 

болницата, нали може би част от колегите не знаят, но  някои са запознати 

през мандата на кмета Здравко Василев имаше обследване  и това са същите 

хора, които миналата година, посетиха болницата точно с тази цел, 

Въпросът ми е същите ли хора се ползват в случая и защо не се ползва 

готовото обследване, което е направено, още тогава. Предвид 

обстоятелството, че нещата не са се променили, тоест сградата си е същата, 

ситуацията е същата, не е минало кой знае колко време, възможно ли е да 

се използва това обследване, за да не се губи време и да не се налага, тази 

зима отново да се трупат сметки, толкова високи сметки за ток. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте господин Солаков. 

 

Г-н Солаков: - Госпожо Чаушева, тези хора, които водихме тогава, 

миналото лято в сградата на MБАЛ-Девин, те са били ангажирани преди 

около седем години в по предния мандат, да направят обследване на 

сградата на болницата и те са били ангажирани устно. Не е имало нито 

финансирания, нито договор между тях, просто някой ги е викнал от 

54 
 
 

   
 

 



 

Протокол № 9 от 29.06.2018 година 

общината да дойдат, да направят обследване. Те са идвали, видели са, по 

работили са, направили са нещо като констатации, така да се изразя. 

Самото обследване представлява едни  класьори, които са доста обемисти в 

които точно и ясно са разписани всички мерки, каква изолация, колко 

дебела, покрива, конструкцията, дали е здрава, дали трябва да се смени 

ватата,  да се сложи, замазка  да се отлее или да се направи изолация и да 

му се сложи вътре, парното се прави с архитектурно заснемане, абсолютно 

на  цялата сграда, ако тя се е изменила след първоначалния проект, ако не 

си взема проект, измерва се обема на помещението и  от там излиза колко 

радиатори, какъв котел, какво гориво, много сериозна задача това е 

страшно, много документация. Като правихме обследване на тези сгради 

пристигаха леки коли с ремаркета и ни носиха класьорите, преди да почнем 

да санираме, всички тия документи сме ги гледали лист по лист, на  всеки 

блок, как и какво ще се случи, та обследването си е много сериозна задача 

на една такава сграда, тогава когато ги доведохме, ние също устно ги 

викнахме. Не е имало възлагане, не е имало договор сключен с тях, 

викнахме ги да погледнат да консултират, защото ние тръгваме с болницата 

от „А” и „Б” с тази сграда. Те тогава огледаха Норвежката програма по която 

тази сграда може да бъде санирана и да се изгради отоплителна инсталация, 

тогава беше спряна, нямаше пари по нея и нямаше нова методика за ново 

финансиране. Те огледаха сградата. Защо се занимаваме със същите хора, 

защото те са хората, които създават методологията в норвежката програма 

за финансиране на сгради за енергийната ефективност. Те поеха 

ангажимент че когато започнат разговорите с представителите от 

норвежката страна, те в методологията и насоките вътре ще заложат такива 

неща, че да може и да обхване и девинската болница като сграда, като 

мерки, които да се въведат вътре и те се обадиха преди 2-3 седмици, че са 

постигнали договорености по  норвежката програма, ще могат да се отпускат 

пари за  такива дейности. След нашия разговор  и идването им тук,  ние сме 

обяснили, че имаме ситуация, че сградата не е общинска публична 

собственост, вкарана е в активите на дружеството, това сме им  го казали, 

защото може чужда сграда може да не може да се финансира, това са го 

махнали да го няма за да може свършили са си добре работа хората, че да 

могат да отговаря на изискванията на програмата. Затова сега официално 

залагаме пари в бюджета докато, това даже 6000 лв. за тази дейност е 

услуга от тяхна страна. Тези неща струват доста повече, но те така поеха 

ангажимента на такава сума да го направят, само и само да могат да 

помогнат да се случат нещата. Затова и сега пускам и докладната записка за 

да може официално, да се възложи, да разпишем и договора да си дойдат 
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класьорите с проектанта с  проектантските подписи и печати, да си имаме 

ние официални документи. В момента който почне приема н а документи, 

ние да кандидатстваме там за саниране на сградата и за отоплителни 

инсталации, но ви казвам, че това няма как да се случи до края на 

годината. Това е невъзможно, защото ще има срок за кандидатстване след 

като бъде одобрена, сключване на договори, избор на изпълнител, закона за 

обществените поръчки и всичко това са процеси месеци, месеци, така че 

добри новини и реални действия по темата догодина според мен. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Искам само да кажа, че по мое мнение, това са най 

подходящите хора, които наистина биха направили, това което смятате да 

им възложите. Затова  още в началото на мандата точно този път, 

предложихме и ние хората, които сме запознати, какво са се случвало 

преди, нали, към кои хора сме се обърнали. Така че аз мисля в този случай 

сте точно на правилния път. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Ако ми позволите по информация меморандума е 

подписан на 21 юни със старт на норвежката програма и по информация се 

иска горе-долу да се знае, кога, ще може да стартира приема на документи, 

някъде около септември. Вие сте запознати, бяхте с тези хора, аз съм също 

съм в течение, именно затова, че наистина сумата в сравнение с другите 

паспорти и  другото обследвания, което са направени за блоковете, сумата е 

толкова ниска, защото все пак тези хора имат представа, какво трябва да се 

направи, имат някаква основа.Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги.  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 № 100 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 

3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва: 

 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План - било План - става Разлика 

606 «Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на улична мрежа» 

  

„Текущ ремонт” 10-30 85 546 79 546 - 6 000

412 – „Многопрофилни 

болници за активно 

лечение” 

  

Основен ремонт 51-00 2 000 8 000 + 6 000

 
 

2.Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2018 година както следва: 
 
 
Дейност, 

§§ 
Наименование на обекта План 

2018 г. 
било 

Става 

 
 
 

V. Приходи от продажба на 
нефинансови активи – 2017 г. и 2018 г. 

 

606 §10-30 
 
 

Текущ ремонт на улици и тротоари в град 
Девин 
 
 

58 290 
 
 

52 290

412 §51-00 Основен ремонт на сградата на МБАЛ Девин 
- Архитектурно заснемане, изготвяне на 
обследване за установяване на 
техническите характеристики, свързани 
с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-т.5 
от ЗУТ, съставяне на технически 
паспорт и изготвяне на обследване за 
енергийна ефективност и предписване 

0 6 000
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на необходимите енергоспестяващи 
мерки в съответствие с нормативните и 
минимални изисквания за енергийна 
ефективност съгласно ЗЕЕ 

 
 

3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2018 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа 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 – „НЕ ГЛАСУВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА /Д. Чаушева/ 

Кворум – 16. Приема се. 
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Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 20.06.2018 г. относно: Допусната 

очевидна фактическа грешка по реда на чл. 62, ал. 2 от Административно 

процесуалния кодекс, в Решение №70 от 30.05.2018 г. на Общински съвет – гр. 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

да допълня, да направя едно уточнение, че в самото решение не е допусната 

очевидна фактическа грешка и грешката не е на общинския съвет. Грешката 

е допусната още в самия проект за решение по ДЗ и вината е изцяло в 

общинска администрация. 

 

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: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Заповядайте г-жа Василева. 

 

Г-жа Василева: – Искам да попитам г-н Солаков относно улица 

„Гимназиална” кои са тези отсечки, защото пряко съм заинтересувана, 

защото нищо не ми говори от - до, така ориентировъчно, за кое става 

въпрос. 

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

 

Г-н Солаков: -  Тука стана много сложно от проектите осови точки, 

много на брой, поради следната причина. Улица „Гимназиална” в обхвата от 

края на асфалта съществуващият при отклонката за  гимназията от края на 

този асфалт улица „Гимназиална” нали стига до моста на гробищата до  

гробищен парк. В отсечката на асфалта до бившата дискотека Дупката до 

там тази отсечка правим технически проект с отпуснатите средства по ПМС, 

които са от държава. Понеже тази отсечка не  беше влязла в селските 

райони, не беше проектирана, щяхме да асфалтираме Врътлек и да остане 

от заведение Дупката до гимназията не асфалтирано и то точно там където е 

най - конфликтно, както се казва. Затова сега възлагаме проектирането там 

което ще се реализира с парите от ПМС. Улица „Гимназиална” като 

продължава  в стария си проект по селските райони от заведение Дупката е 
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проектиран до къщата на Огнян, който работи в книжарницата, до тези 

къщи. Този проект ще стане с пари от ПМС и той свършва до последната 

къща. Има една дупка там, иска една висока подпора, да се направи, така 

че с ПМС асфалта, ще стигна до там.  Сега понеже по селските райони като 

подготвяме проекта за тази улица, която е единствената, която отговаря на 

всичките критерии на програмата. Идеята е от стълбата където ще свършва 

асфалтирането с ПМС по селските райони 4м.  габарит  да е асфалтираме, до 

моста на гробищата, да стане асфалт. Отдолу да се подпре и отгоре с 

габиони, осветление и това да си остане като втори вход на града и 

проблема с осовите точки, това ще стане по селските райони. Ако  ни 

одобрят  проблема  с осовите  точки се случи, понеже има един идеен 

нереализиран мост, не знам кой го е проектирал за милион и половина 

струва и регулацията е направена отдолу в тази част в града на улица 

„Гимназиална” като се движи улица „Гимназиална” регулацията не стига, че 

при съществуващия мост до гробищата и към пътя, ами минава във  въздуха 

през реката и нереализирания мост и ние като го гледахме на плана 

останахме, не може да си представи човек логически, че на кадастралната 

карта на Девин го има мост, дето го няма, пък оня където го няма и сега пък 

фактически слагаме на кадастралната карта да се появи. Съществуващия 

мост, който си е там и съответно той  се променя по осовите точки. Иначе 

все едно е проектиран във въздуха в  нищото. Идеята е с тези осови  точки 

асфалта  да си преминава през съществуващия мост на гробищния парк, пак 

до републиканския път, онзи някога да е жив и здрав да го изпълни, където 

са помислили. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожа Василева. 

  

Г-жа Василева: – Господин Солаков, а към блоковете към Зоневи. 

 

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

  

Г-н Солаков: -  Ако това касае ПМС, това е другия допълнителен 

проект. Там касае улица „Ястребино”, не обхваща стария път селските 

райони. Имаше максимален финансов ресурс, който не може, да надхвърли и 

проектирането  на улица „Ястребино” свърши до половината къщи и вече 

нямаше повече пари за СМР и трябваше да спрем с проектирането до там. 

Останаха няколко къщи надолу за които няма да има асфалт, а пък сега с 

парите от ПМС има достатъчно пари, да се асфалтира, до тях. Затова 

залагаме и още един малък проект до крайната къща, да може да го 
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включим с ПМС. Фактически сега след тази докладна записка, като изчистим 

вече тези теми, може да си стартираме и процедурата по избор  за 

изпълнител в квартал „Врътлек” и всичките технически проекти, да се 

изпълнят с допълненията и да стане пълен обхват. Благодаря. 

 

Г-жа Василева: – Много благодаря.  

  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. 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 № 101 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка при изписване на 

осовите точки на ул. „Гимназиална”, наименованието на ул. „Армейска” и разделяне 

на инвестиционния проект на четири отделни инвестиционни проекта. 

 

2. В дейност 606§ 53-09 Изработване на технически проект за ремонт и 

реконструкция на ул. „Руен” от о.т. 1935 до о.т. 1941, ул. „Гимназиална” от о.т. 136 

до о.т. 125 „а” и о.т. 1242 през о.т. 158 до о.т. 37, ул. „Ястребино” от о.т. 1532 до 

края на застрояването и ул. „Армеец” да се счита за : Изработване на технически 

проекти за: Реконструкция на улица „Гимназиална” в участъка от о.т 1242, през о.т. 

148, о.т.45 до о.т.41, гр. Девин; Ремонт и реконструкция на ул. „Руен” от о.т. 1935 

до о.т. 1941; Ремонт и реконструкция ул. „Гимназиална” от о.т. 136 до о.т. 125 „а”; 

Ремонт и реконструкция на ул. „Ястребино” от о.т. 1532 до края на застрояването; 

Ремонт и реконструкция на ул. „Армейска”. 

 

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

гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Приема се. 
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Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 110 от 20.06.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП-ПУР на улична регулация на ул. „Гимназиална” от 

о.т.1243, през о.т.1242 до о.т.1241 и от о.т.1240 до о.т.1240+100 и при о.т.44 и 

о.т.42 до о.т. 41 и о.т.39 на ул. „Освобождение” по плана на гр.Девин, община Девин 

и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

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: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 102 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 134, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изработване на ПУП - ПУР, за промяна на улична 

регулация на ул. „Гимназиална” от о.т. 1243, през о.т. 1242 до о.т. 1241 и от о.т. 

1240 до о.т. 1240+100 и при о.т. 44 и о.т. 42 до о.т. 41 и о.т. 39 на ул. 

„Освобождение” по плана на гр.Девин, община Девин. 

 

2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ. 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 
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23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 112 от 20.06.2018 г. относно: Даване на 

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

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

гр. 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” 

 

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 № 103 

   

На основание чл. 21, ал.1, т.10 от ЗМСМА,  във връзка с  чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл.79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Отменя свое Решение №77/28.04.2017 г. 

 

2.Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който 

да поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Въвеждане на енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град 

Девин”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, 

Процедура BG16RFOP001-2.001 «Енергийна ефективност в периферните райони» при 

следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга – 1 104 176.61 лв. (един милион сто и 

четири хиляди сто седемдесет и шест лева и шестдесет и една стотинки); 

• Валута на дълга – лева  
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• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем;  

• Условия за погасяване:  

Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ                    

№ BG16RFOP001-2.001-0149-С01  и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

• Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.001-0149-С01, сключен с Управляващия 

орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог; 

 

3.Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. 1.  

 

4.Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл.60 от АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 
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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 – „ОТСЪСТВА” 

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. 

 

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:04.07.2018 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  


