
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№4 от 06.03.2019 година 
 

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

06.03.2019 година /сряда/ от 17:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 12, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Г-н Красимир Даскалов–Кмет на Община Девин 

 

Г-н Никола Стаматов – Представител на ВиК 

 

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

на Общински съвет – Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Даскалов, добре дошли на днешното извънредно заседание на общински съвет. На 

настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 12 общински 

съветници. Раздаден, ви е Дневния ред, които се състои от една точка. Откривам 

извънредно заседание на Общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 

от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА. 

Надявам се че всички сте се запознали с ДР. Имате думата за мнения, 

допълнения и становища по ДР. Ако, няма предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Г-н Чаушев:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 05.03.2019 г. относно: 

Упълномощаване на представител на община Девин за участие в редовно заседание 

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

мандата по решенията посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Чаушев:– Колеги, който е съгласен с така предложения проект за ДР, 

моля да гласува: 

 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 05.03.2019 г. относно: 

Упълномощаване на представител на община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по „Вик” на обособена територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация" ЕООД, гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов:– Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Колеги имате думата за 

мнения, предложения и становища по ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости сумата, която е определена за община Девин е крайно 

недостатъчна 50 340 лв. Г-н Кмета е направил предложението обобщено, но 

ми се искаше да бъде разбито по поименния списък да кажем на улици, на 

квартали. За Девин колко, за Настан колко, може и да са малки сумите, но 

все пак да се знае през 2019 г. къде ще се работи. Дадени са реконструкции 

и нови активи и ако имате някаква предварителна информация какво сте 

заложили в програмата за 2019 г. да ни информирате. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Стаматов:- Добър ден. По отношение на въпроса дали правилно 

съм го разбрал, които се отнася за какво сме предвидили за тази година в 

инвестиционната програма. Сега, аз ще говоря на прима виста, защото това, 

което сме го коментирали се справяте добре спрямо управителя и което е 

заложено в инвестиционната програма. В детайли, аз не мога да кажа 

говорим за тази сума, но знам какво е предвидено в големите пера. 

Първо това е реконструкция около два километра вътрешна водопроводна 

мрежа в гр. Девин в кв. Врътлек. Това е едното нещо. Второто, което е 
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предвидено е довършване както знаете имахме инвестиции в новия квартал 

в с. Триград и там има едни голям казус предполагам, че съветниците са 

запознати и смятаме тази година да го решим. Трябва да довършим трите 

водопровода и да инвестираме във водомери и водомерни шахти и пожарни 

хидранти в новият квартал с цел, за да можем да обхванем там това. Знаете 

целият квартал там богаташите така и през годините не успяхме да се 

справим, но сме на края на финала сме и има предвидена значителна сума, 

за да няма тука хората, които са там да кажат, че не сме инвестирали пари. 

Това е второто място където имаме предвидени инвестиции. Следващото 

място където имаме предвидени инвестиции това е в с. Лясково останаха 

няколко улици, които общо взето не бяха заложени по проекта в които са в 

програмата. Ние сме поели ангажимента и там на прима виста го казвам е 

около километър. Това, което ще се подмени основно отклоненията от 

главният водопровод е изпълнен, но отклоненията някъде около на три 

улици да се подменят и имаме около 250 м. това е в централната градска 

част нагоре в ляво във високата част. Там да се довърши този участък, 

които е споменем, но не беше предвиден да не изпадам в подробности кога 

и как се пропусна при проектирането ние имаме ангажимента тази година да 

влезе в нашата програма. Другото, което сме предвидили за инвестиции е 

зад блок К2 има една улица в която има два големи стоманени водопровода, 

които живеят там хората го знаят там е дупка до дупка включително и във 

ваша посока. Нашето намерение е ако не стигне технически времето и 

възможностите от гледна точка не толкова на парите, а колкото на хората с 

които разполагаме, защото там имаме много и доста голяма работа. Да 

заложим те са около 200 м. там да сменим, защото там минават и висока и 

ниска зона. Това е улицата зад К2 и К1. Това е по отношение допълнително 

в града. Имаме предвидени инвестиции, които касаят въвеждането на нови 

технологии и във връзка с измерванията и с откриванията на скрити аварии. 

Имаме договор с външна фирма и в район Девин има една значителна 

инвестиция сега в момента не мога да ви кажа точно каква част от нея и 

какво представлява това нещо. Това представлява закупуване на нови 

разходомери водомери, които са с електронно отчитане. Монтаж на тях 

самите през мобилната мрежа, които се хостват в специални сървъри и 

спрямо ние и всеки един от района или пък от управители можем да гледаме 

и да анализираме потреблението към населеното място и на тази база да 

направим анализ за състоянието на вътрешната мрежа (през миналата и по – 

миналата година тук също го има в отчета, ако обърнете внимание има 

инвестиции за логери. Това е точно такава инвестиция и вече година и 

половина работейки в Девин и в Настан ни помага да откриваме. Почти 

всеки месец се случва ние да откриваме аварии, които не са излезли отгоре 

т.е. те са скрити, а това е кошмара за водопроводните мрежи и когато имаме 
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индикация за такова нещо да не изпадам сега в детайли по наши методи и 

допълнителна апаратура и средства да локализираме и отстраняваме 

авариите. Това е в общи линии, но общо взето никак не е малко. Като цяло 

е това като детайли и като улици. 

 

Г-н Семчев:- Благодаря г-н Стаматов. Не случайно ви попитах, 

защото г-н кмета, общината е заложила средства за реконструкция на 

централната градска част от моста до старата полиция. Не споменахте във 

вашето изказване реконструкция на водопровод и канализация на тази 

отсечка. Да не стане така да се инвестират средства  

 

Г-н Стаматов:- Няма начин да се случи да остане стария водопровод, 

които е 200 м.  

 

Г-н Семчев:- Да. Не го споменахте и затова попитах. Благодаря. 

 

Г-н Стаматов:- Говорено е много отдавна и с кмета и с управителя за 

този участък, между другото да ви кажа, че е доста проблемен. В момента 

там имаме локализирана тежка авария точно пред районното управление, но 

заради това, че трябва да се вкара техника там да работи, но самия стария 

водопровод е на около 3 м. Това означава, че трябва да затворим цялата 

централна градска част. Имаме локализиране точно на входа гледайки 

срещу МВР, на 3 м. в дясно и на 1,5 под централната градска част. 16 

апаратура сме я локализирали, но ще изчакаме пролетта, защото там не 

можем да работим на ръка. Три метра е дълбочината на стария водопровод. 

Задължително трябва да вкараме техника. Предвидено е и това нещо.  

 

Г-н Чаушев:- Аз щях да задам същия въпрос, но г-н Семчев го 

зададе. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

Колеги и Уважаеми г-н Стаматов много внимателно ви слушах точно какво е 

заложено тъй като г-н Даскалов е запознат, аз съм запозната. Имаше една 

жалба от г-н Гачилов във връзка с подмяна на водопровод, които е на Саята 

– хотел Крис. Вие запознати ли сте точно за какво става на въпрос? Става 

въпрос за около 100 м. даже човека ми донесе тръбата, за да се види, че е 

изгнила и че тече направо кал по нея. Тъй като предстой асфалтиране на 

пътя към Лесичово, аз мисля, че първо е редно да се подмени този 

тръбопровод и тогава вече да мине пътя. Второто, което искам да попитам е 

на Хан Аспарух е по същия начин, предвидено е да се асфалтира. Дали там 

нещата са добре с тръбопровода. Знам, че имаше там проблем с 
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канализацията на един от блоковете. Ако може да ми отговорите. Благодаря 

ви.  

 

Г-н Стаматов:- Аз на прима виста това, което изложих без да 

претендирам за прецизност и точност само това, което казах до тука това, 

което сме предвидили и което сме заложили до тука надхвърля доста 

инвестиционната програма и парите, които са заложени. Между другото в гр. 

Девин за голямо съжаление има много какво да се прави по отношение на 

вътрешната мрежа. Знаем за това нещо. Това е един от големите проблеми 

за това, което говорите по първата част на въпроса ви. След големия завой 

на обръщалото на Саята в посока извора. Там тръбата е стоманена и имаме 

няколко аварии в последните 5-6 години но информативно те не са на 

главната тръба, а са на водопроводните отклонки. При възможност този 

участък е около 200 м. в момента в които започне реконструкцията в 

рамките на около 10 дни сме готови и спокойно можем да го направим така, 

че едва ли е проблем да го прибавим към инвестиционната програма. 

Никъде където се е случило да има предвидено не само във ВиК, но и в 

район Девин по което и да е време когато се е случвало да има някаква 

реконструкция или да се поправят някакви улици ние не сме оставили да 

съществува стар водопровод. Независимо от това до къде е стигнал, 

инвестиционната програма дали е изпълнена, дали са стигнали примерно 

заложени са 80 000 или 90 000 лв. Това никога няма да спре и мисля, че е 

във възможностите на ВиК. Единственото нещо, което може да ни позабави е 

евентуално е ако има голямо строителство нашите възможности като 

строители, като личен състав и наред с други съображения от това може да 

се позабави. Мисля, че до сега нямаме нищо изоставили. Това е по въпроса. 

Става въпрос за абсолютно всички улици където споменахте. Включително и 

за канализациите където има компрометирани просто трябва да се има в 

предвид следното нещо: в момента в които ние тръгнем да ремонтираме и 

можем да тръгнем да ремонтираме възстановявайки настилката това веднага 

отива в част като инвестиционен разход и намалява оперативната 

възможност на ВиК да свършат обем от подменени водопроводи. 

Предполагам, че голяма част от вас са запознати, ако например кажем, че 1 

мл. линеен реконструкция водопровод с отклонките като материали, като 

изкоп и като работа, ако струва казвам грубо примерно 100 лв., 

асфалтирането е още толкова. Вместо да направим 3 или 4 км. водопроводна 

мрежа ние трябва да направим два пъти по малко и затова гледаме когато 

владеем нещата по отношение на водоснабдяването там където се подменя 

да увеличим количеството на подменената водопроводната мрежа когато 

общината по една или друга програма или като инвестиция се вижда 

подмяна на асфалт. Миналата година го бяхме заложили, но не можахме, 
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защото строителя се забави но разбрах, че започва строителство в с. 

Гьоврен. Там имаме около 200 м. канализации предвидена наша инвестиция. 

 

Г-н Чаушев:- Преди да се сложи асфалт. 

 

Г-н Стаматов:- Да. Нея въобще не я споменах. Това е голяма тръба и 

там инвестицията ни е сериозна. Просто е пропуснах да я добавя, че е 

предвидена за тази година. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Ако позволите, аз имам два въпроса към г-н Кмета. Г-н 

Даскалов виждам по поканата редовното заседание на асоциацията е утре, а 

днес се свиква извънредно заседание за взимане на решение. Писмото е 

постъпило на 23.01.2019 г. в общината. Благодаря на всички тук 

присъстващите колеги, че се отзовахте на извънредната сесия. Ако 

половината от тях ги нямаше и се провали заседанието не може да 

участваме на редовно заседание на асоциацията. Някой назад във времето 

не си е свършил както трябва работата, но тъй като лицето на 

администрацията е кмета задавам въпроса към вас. Вторият ми въпрос е от 

стъпването на община Девин в асоциацията до момента не е платен нито 

един лев членски внос. Задълженията са 11 313 лв. Каква е причината като 

пълноправен член на асоциацията да не си плащаме членския внос, за да 

може утре на заседанието да присъствате със самочувствие, че сте 

равноправен член на общината в тази асоциация. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми г-н Семчев писмото е 

адресирано до кмета и до председателя на общински съвет. Не че хвърлям 

вината върху него, наистина ние трябваше да подготвим тази ДЗ и да ви 

уведомим малко по – рано за това нещо и то евентуално да мине на 

предишното редовно заседание. Без да се оправдавам трябва да ви кажа, че 

до края на месец февруари се работиха поръчките по Закона за 

обществената поръчка за няколко много важни обекта стратегически и 

обществено значими обекти за община Девин, за които имаме осигурено 

финансиране. Това трябваше да стане до края на м. Февруари, тъй като от 

1.03.2019 г. влизат нови правила по Закона за обществените поръчки, които 

усложняват, утежняват и удължат сроковете. Ние искаме нещата да се 

движат по - бързо, по – навреме и така да се случват хубави неща за хората 

и жителите на нашата община. Това е причината. Пренатовареност на 
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състава. На вторият ви въпрос така като гледам от десет общини в община 

Смолян девет имат задължения. Единствено община Смолян може би си е 

платила членския внос. Няма да има никакви проблеми да го платим и ние 

след като получим кредитирането за което вие гласувахте и ви благодаря за 

това нещо. Тези всички разходи минават като просрочени разходи знаете. 

След като мине един месец от датата на документа с които са изискуеми 

така, че ще бъдат разплатени. Тъкмо ме подсеща председателя даже част от 

средствата вече са внесени. 

 

Г-н Чаушев:- Да допълня само, че главния финансист на общината 

спомена, че ще изплати поне 50 % от сумите, които в момента дължим. 

Имаме средства, които може да ги използваме за разплащане и най - 

вероятно ги е пуснала. Тя в момента е в отпуск и не мога да ви кажа със 

сигурност, но мисля, че половината са изплатени.  

 

Г-н Даскалов:- Преди около седмица мисля, че получихме средствата 

от четвъртото тримесечие на концесиите и мисля, че част от тях са 

разпределени да бъдат изплатени от тази сума.  

 

Г-н Семчев:- Благодаря за отговора. Имайте предвид, че разходната 

част на асоциацията е свързана с приходната част където участва и 

членския внос. Така, че ако искаме г-н Стаматов да бъде полезен на 

общността и да се извършват реални ремонти, реконструкции и така нататък 

трябва и ние да бъдем отговорни финансова към цялата тази дейност. 

Благодаря. 

 

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

 

Г-н Даскалов:- Ние вероятно ще бъдем първата община от тия девет, 

които са посочени в списъка, която ще се издължи изцяло с членския си 

внос към асоциацията. 

 

Г-н Чаушев:- Само да допълня във II от проекта за решение, което 

гласи: При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието на 

общото събрание следва да се упълномощи друг представител, които да замества 

нашият законен представител така както е и да се изрази горе посочената позиция в 

решението. Предложение за заместване, ако нещо се случи и вие г-н Даскалов 

нямате възможност да присъствате. Предложение за заместващ представител. 

Заповядайте г-н Семчев. 
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Г-н Семчев:- Аз искам да попитам г-н Даскалов вие, ако имате в 

предвид, защото става въпрос евентуално вас да ви заместват. Все пак 

трябва да бъде ваше доверено лице и ако имате предложение направете го 

вие, ако не тогава ще го обмислим. 

 

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

 

Г-н Даскалов:- Аз предлагам да се гласува председателя на 

общински съвет г-н Руси Чаушев, поради заетостта на зам. кмета и то, ако 

ме няма мен той ще има други задължения в администрацията да ме 

замества и така нататък. Така, че предлагам председателя на общински 

съвет да бъде заместник в заседанието на асоциацията по ВиК.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. имате ли други предложения. 

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

да гласува: 

 

12- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Г-н Чаушев:- Има постъпила предложение от вносителя по т. II към 

проекта на решение при невъзможност на титуляра да участва в заседанието 

на общото събрание на ВиК асоциацията, същия да бъде заместван и 

представляван от председателя на общински съвет г-н Руси Чаушев.  

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

12- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка чл. 198 „е”, ал. 3 и ал. 

5 от Закона за водите и чл. 5, ал. 5 и ал. 6 от Правилника за организацията и 

дейността на асоциацията по водоснабдяване и канализация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

на общината в Асоциацията по „В и К “ на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД - гр. Смолян да представи позицията на 

община Девин и с правото да гласува по решенията, посочени в дневния ред на 
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предстоящото редовно заседание на Асоциацията по „ВиК” – гр. Смолян , както 

следва: 

 

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

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

за 2018 г. и да приеме така представеният отчет. 

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

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

за 2018 г. и да приеме така представеният отчет. 

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

общината при обсъждане на Отчета за изпълнението на подробната инвестиционна 

програма и за направените инвестиции в активи публична държавна и публична 

общинска собственост от оператора - „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Смолян за 2018 г. и да приеме така представеният отчет. 

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

общината при обсъждане на Проекта на бюджет на Асоциацията по ВиК - Смолян за 

2019 г.  

5.  Дава мандат на кмета за обсъждане и приемане на подробната 

Инвестиционната програма за 2019 г. на оператора „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД - гр. Смолян. 

 

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

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

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

07.03.2019 г., Общински съвет Девин упълномощава г-н Руси Чаушев за 

представител на община Девин в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

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

кодекс, допуска предварително изпълнение на решението. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми колеги поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното извънредно заседание на общински съвет. Благодаря Ви за 

проявеното разбиране и за отзивчивостта, която проявихте днес към днешната 

работа. 

 
Г-н Даскалов:- Ако може и аз още веднъж да се извиня на всички 
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вас, че ви отнехме от ценното времето поради малка наша грешка и 

недоглаждане. Това трябваше да стане по – рано наистина и ще си вземем 

бележка от това, което каза г-н Семчев. Благодаря ви на всички. 

 

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова   /Дата: 08.03.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 


