
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 
  

ПРОТОКОЛ 

 

№ 12 от 30.11.2021 година 

 

От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 30.11.2021 

година /вторник/ от   09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Гости – граждани 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

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

На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация 

има наличие на кворум от 17 общински съветника присъстват 16. Откривам днешното 

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

време на заседанието се присъедини г-н Георги Гетов и кворумът е 17. 

Пред вас е раздаден дневния ред. Всички сте запознати с него предварително. 

Някой ако има някакви въпроси, питания. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов: - Искам да оттегля ДЗО - 175 от 09.11.2021 г. относно: Приемане 

на План - сметка за необходимите средства по дейност „Събиране, транспортиране и 

обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за 

обществено ползване” за 2022 г., и определяне размера на такса „Битови отпадъци” за 

2022 г. на територията на община Девин, тъй като не е изтекъл срока за публичното 

обсъждане. Докладната ще бъде внесена на следващото заседание на ОбС. 

 

 

Г-жа Василева: – Колеги, точките ще се подредат  в ДР като се преномерират. 

Други колеги. Виждам, че няма, предлагам процедура за прекратяване на 

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

Зачитам 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 27.10.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, урегулиран поземлен 

имот (УПИ) V в рамките на поземлен имот (ПИ) 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542 и 

частична промяна на уличната регулация от о.т.170 до о.т.172, кв. 59, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за 

финансиране разплащане на просрочени задължения на Община Девин и за 

финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 12.11.2021 г. относно: Изменение на 

Решение № 17 от 22.02.2021 г. на Общински съвет - Девин за дългосрочен кредит от 

Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на 

жилищни сгради на територията на гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план за обект 

„Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност „Добросте“ (поземлен имот с 

идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан). 

Докладва: Кмет на Община Девин 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за дарение на имот, частна общинска собственост, на МЮСЮЛМАНСКО 

ИЗПОВЕДАНИЕ, ЕИК 121526008, в кв. 6 в с. Стоманево, общ. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 12.11.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 в кв. 19 и промяна 

на улична регулация от о.т.153 до о.т.154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.  

Докладва: Кмет на Община Девин 
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7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ 

II-501.565 в кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. „Детелина” между 

о.т. 605 и о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода” между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на УПИ II-

501.565, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 17.11.2021 г. относно: Изменение на 

Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2021 г., в частта за 

Празника на село Кестен, през месец септември 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване под 

наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 

44848.8.205, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с 

идентификатор 73105.22.159, находящ се в землище на с. Триград, община Девин, 

област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с 

идентификатори: 81815.2.25, 81815.2.43, 81815.2.44, 81815.2.195, 81815.3.33, 

81815.4.13, 81815.4.21, 81815.4.25, 81815.4.26, 81815.4.29, 81815.4.37, 81815.4.45, 

81815.4.48,  81815.4.59, 81815.4.151, 81815.4.174, 81815.5.20, 81815.5.92, 

81815.5.107, 81815.2.42, 81815.2.194 и 81815.4.177, находящи се в землище на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 17.11.2021 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на автобусни линии от общинската транспортна 

схема за обществен превоз на пътници. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 17.11.2021 г. относно: Промяна на 

предназначението на територията на земи от общинския поземлен фонд, от земеделска 

в горска територия. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 17.11.2021 г. относно: Предложение 

за актуализация на раздел VI. План сметката на дейностите, свързани с развитието на 

туризма в община Девин за 2021 година от Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 18.11.2021 г. относно: Увеличаване 

на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 22.11.2021 г. относно: Предложение 

за промяна на бюджета на община Девин за 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 22.11.2021 г. относно: Одобряване 

на структура на общинска администрация -Девин и звената към нея 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 27.10.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, урегулиран поземлен 

имот (УПИ) V в рамките на поземлен имот (ПИ) 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542 и 

частична промяна на уличната регулация от о.т.170 до о.т.172, кв. 59, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

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

има положително становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, но все пак ако има някой някакво предложение, моля 

заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

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

РЕШЕНИЕ № 171 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 във връзка с 

чл. 135, ал. 1 и във връзка с чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 

6, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) IV, УПИ V в 

рамките на поземлен имот (ПИ) 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542, и частична 

промяна на уличната регулация от о.т. 170 до о.т. 172, кв. 59, гр. Девин. 

 

II. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV, УПИ V в рамките на 

ПИ 20465.504.1574 и ПИ 20465.504.1542, и частична промяна на уличната регулация 

от о.т. 170 до о.т. 172, кв. 59, гр. Девин. 

 

III. Обявява за частна общинска собственост 110 кв. м от ПИ с идентификатор 

20465.504.1542-за озеленяване, които се придават към УПИ IV, кв. 59, гр. Девин. 

 

IV. Обявява за частна общинска собственост, част от уличната регулация от о.т. 

170, до о.т. 172 с площ от 43 кв.м, които се придават към УПИ IV, кв. 59, гр. Девин. 

 

V. Обявява за частна общинска собственост, част от УПИ V в рамките на ПИ 

20465.1574 с площ 15 кв.м., които се придават към УПИ IV, кв. 59, гр. Девин. 

 

 

VI. Обявява за публична общинска собственост, част от ПИ 20465.504.1574  с 

площ 3 кв.м., които се придават към улица. 

 

VII. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 
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Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от дългосрочен дълг за 

финансиране разплащане на просрочени задължения на Община Девин и за 

финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

има положително становище от  ПК „БФЕФП”. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, но все пак ако има някой някакво предложение, моля 

заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

РЕШЕНИЕ № 172 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с чл. 17 от Закона за общинския дълг и чл. 79 

от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за удължаване на срока на усвояване на средствата от 

дългосрочен дълг за финансиране разплащане на просрочени задължения на Община 

Девин и за финансиране на инвестиционни проекти с Интернешънъл Асет Банк, гр. 

Смолян до 31 декември 2022 г. при запазване на всички останали клаузи по договора. 

 

2. Възлага на кмета на община Девин да подпише всички необходими документи 

по разсрочване на кредита. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1, 

предложение 2 от АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 
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Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред.  

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 12.11.2021 г. относно: Изменение на 

Решение № 17 от 22.02.2021 г. на Общински съвет - Девин за дългосрочен кредит от 

Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на 

жилищни сгради на територията на гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище от  ПК „БФЕФП”. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, но все пак ако има някой някакво предложение, моля 

заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 173 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15а от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 23 от 12.02.2020 г. по точка 2 в частта на условия 

на погасяване, както следва: 

 

 Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.06.2022 г. 
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2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.1, 

предложение 2 от АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред.  

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на подробен устройствен план-парцеларен план за обект 

„Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност „Добросте“ (поземлен имот с 

идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан). 

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

 

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

има положително становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, имате думата. Виждам, 

че няма, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 174 

 

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

1, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от Закона за устройство на територията, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява задание за изработване на проект за подробен устройствен план-

парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Външно захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност 

„Добросте“ (поземлен имот с идентификатор 20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан). 

II. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за „Външно 

захранване“ в УПИ I, кв. 1, местност „Добросте“ (поземлен имот с идентификатор 

20465.592.10, гр. Девин, кв. Настан). 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 
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Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред.  

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за дарение на имот, частна общинска собственост, на МЮСЮЛМАНСКО 

ИЗПОВЕДАНИЕ, ЕИК 121526008, в кв. 6 в с. Стоманево, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положителни становища от ПК „УТОССГС” и „ОМДСК”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 175 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 

от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



 

Протокол №12 от 30.11.2021 г. 

 

12 

 

 

І. Дава съгласие да бъде дарен на МЮСЮЛМАНСКО ИЗПОВЕДАНИЕ, ЕИК 

121526008, седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане,                     

ул. „Братя Миладинови“ № 27, имот-частна общинска собственост, представляващ 

332/512 идеални части от УПИ VII-124,68-за джамия, кв. 6 в с. Стоманево,                    

общ. Девин, местонахождение: област Смолян, община Девин, с. Стоманево, кв. 6 по 

плана на с. Стоманево, изменен и одобрен със Заповед № РД-09-234/16.06.2009 г. на 

кмета на община Девин, при граници: УПИ III-67 и УПИ VI-66, улица, УПИ III-67 и УПИ 

II-68-за училище, Акт за частна общинска собственост № 2964/10.11.2021 г. 

II. Възлага на кмета на община Девин, да сключи договор за дарение на имота, 

както и да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 
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Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред.  

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 12.11.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 в кв. 19 и промяна 

на улична регулация от о.т.153 до о.т.154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително  становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 176 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 

ал. 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал. 

1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, 

т. 3 от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за Подробен устройствен план – план за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ) за  УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 и промяна на улична регулация от 

о.т. 153 до о.т. 154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.  

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IХ-267 и УПИ Х-267 и 

промяна на улична регулация от о.т. 153 до о.т.154 в кв. 19 по ПУП на с. Лясково.  

3. Обявява за публична общинска собственост 48 кв.м.от УПИ ХI, кв. 19, които 

се придават за улица. 

4. Обявява за частна общинска собственост 11 кв. м от улица в кв. 19 по ПУП на 

с. Лясково, които се придават към УПИ Х. 
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5. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред.  

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 12.11.2021 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на подробен устройствен план-план за регулация на УПИ 

II-501.565 в кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. „Детелина” между 
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о.т. 605 и о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода” между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на УПИ II-

501.565, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 177  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и 

ал. 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, ал. 

1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, 

т. 3 от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява задание подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) 

на УПИ II-501.565 в кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. „Детелина“ 

между о.т. 605 и о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода“ между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на 

УПИ II-501.565, гр. Девин. 

II. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПР на УПИ II-501.565 в 

кв. 46 и частична промяна на уличната регулация на ул. „Детелина“ между о.т.605 и 

о.т. 607 и ул. „Гордьо Войвода“ между о.т. 607 и о.т. 1423 в обсега на УПИ II-501.565, 

гр. Девин. 

III. Обявява за публична общинска собственост 19,30 кв. м от УПИ II-501.565, 

кв. 46, гр. Девин (поземлен имот с идентификатор 20465.501.565), които се предават 

за улица. 

IV. Обявява за частна общинска собственост 6 кв. м от ул. „Гордьо Войвода“, 

които се предават към УПИ II-501.565, кв. 46, гр. Девин. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов –  „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред.  

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 17.11.2021 г. относно: Изменение на 

Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2021 г., в частта за 

Празника на село Кестен, през месец септември 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

има положителни становища от ПК „БФЕФП” и „ОМДСТК”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

            Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 178 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, във връзка с чл. 20, във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2021 

г., в частта за мероприятието „Празник на село Кестен“ през месец септември 2021 г., 

както и добавяне на ново мероприятие през месец декември 2021 г. -Коледно-

новогодишни празници в с. Кестен, както следва: 

От 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2021 Г. 

04.09.2021 г. с. Кестен 
Празник на село 

Кестен 

Кметство с. 

Кестен 
600 лв. 

На 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

01.12. -

31.12.2021 г. 
с. Кестен 

Коледно – 

новогодишни 

празници 

Кметство с. 

Кестен 
600 лв. 

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

действия по изпълнение на решението. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 
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Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –  „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред.  

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване под 

наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с идентификатор 

44848.8.205, находящ се в землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

има положително становище от  ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

РЕШЕНИЕ № 179 

 

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

и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделски земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Дава съгласие поземлен имот (ПИ) с идентификатор 44848.8.205 

(четиридесет и четири хиляди осемстотин четиридесет и осем точка осем точка 

двеста и пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лясково, община 

Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, с площ     

3 587 (три хиляди петстотин осемдесет и седем) кв. м, находящ се в местност 

УГАРНИЦАТА, землище на с. Лясково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, 

собственост на Община Девин съгласно акт за частна общинска собственост                      

№ 1365/14.10.2008 г.; трайно предназначение на територията: земеделска; начин на 

трайно ползване: нива; съседи на имота: 44848.8.204, 44848.8.207, 44848.8.195, 

44848.8.199, 44848.8.200, 44848.8.206, да бъде отдаден под наем без търг или 

конкурс, на Валентин Руменов Смирнов от с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, при годишна наемна цена, съгласно експертната пазарна оценка от лицензиран 

оценител, в размер на 129, 13 лв. (сто двадесет и девет лева и тринадесет 

стотинки), за срок от 10 (десет) стопански години.  

II. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделската земя по т. I с Валентин Руменов Смирнов, за срок от 10 (десет) стопански 

години. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

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

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред.  

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - поземлен имот с 

идентификатор 73105.22.159, находящ се в землище на с. Триград, община Девин, 

област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище от  ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 180 

 

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

и местната администрация, чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделски земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I. Определя като маломерен имот поземлен имот (ПИ) с идентификатор  

73105.22.159 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на                      

с. Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-54/12.12.2011 

г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК), с площ 888 (осемстотин осемдесет и осем) кв. м, находящ се в местност 

„Шутия мост”, землище на с. Триград, община Девин, област Смолян, 10-та категория, 

частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; 

начин на трайно ползване: ливада; съседи на имота: 73105.22.153, 73105.22.157, 

73105.22.158, 73105.22.160.  

II. Дава съгласие ПИ с идентификатор 73105.22.159 по КККР на                        с. 

Триград, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-54/12.12.2011 г. 

на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 888 (осемстотин осемдесет и осем) кв. м, 

находящ се в местност „Шутия мост”, землище на с. Триград, община Девин, област 

Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на 

територията: земеделска; начин на трайно ползване: ливада; съседи на имота: 

73105.22.153, 73105.22.157, 73105.22.158, 73105.22.160, да бъде отдаден под наем 

без търг или конкурс, на Ася Асенова Ушева, с адрес  с. Триград, община Девин, 

област Смолян, за срок от 1 (една година), при годишна наемна цена, съгласно 

експертната пазарна оценка от лицензиран оценител, в размер на 28, 77 лв. 

(двадесет и осем лева и седемдесет и седем стотинки). 

III. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделската земя по т. II, с Ася Асенова Ушева, за срок от 1 (една) година. 

  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

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

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред.  

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 17.11.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд - поземлени имоти с 

идентификатори: 81815.2.25, 81815.2.43, 81815.2.44, 81815.2.195, 81815.3.33, 

81815.4.13, 81815.4.21, 81815.4.25, 81815.4.26, 81815.4.29, 81815.4.37, 81815.4.45, 

81815.4.48,  81815.4.59, 81815.4.151, 81815.4.174, 81815.5.20, 81815.5.92, 

81815.5.107, 81815.2.42, 81815.2.194 и 81815.4.177, находящи се в землище на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положителни становища от всички ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 181 

 

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

и местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 2, във връзка с чл. 19, ал. 1 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на Стефан 

Георгиев Маринов, от гр. Кричим, ул. Ясен № 12а, община Кричим, област Пловдив, 

на земеделски земи, собственост на община Девин, за срок от 10 (десет) стопански 

години, както следва:   

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 81815.2.25 (осемдесет и една 

хиляди осемстотин и петнадесет точка две точка двадесет и пет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на Изпълнителния 

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), с площ 21 546 

(двадесет и една хиляди петстотин четиридесет и шест) кв. м, находящ се в 

местност ВАСИЛКОВО, землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та 

категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: 

земеделска; начин на трайно ползване (НТП): нива; съседи на имота: 81815.2.31, 

81815.2.19, 81815.2.29, 81815.2.28, 81815.2.73, 81815.2.128, 81815.2.26. 

2. ПИ с идентификатор 81815.2.43 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка две точка четиридесет и три) по КККР на                   с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 250 (хиляда двеста и петдесет) кв. м, 

находящ се в местност ВАСИЛКОВО, землище на                      с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; Съседи на имота: 81815.2.42, 

81815.2.195, 81815.2.19.  

3. ПИ с идентификатор 81815.2.44 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка две точка четиридесет и четири) по КККР на             с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 882 (осемстотин осемдесет и два) кв. м, 

находящ се в местност ВАСИЛКОВО, землище на                      с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.2.19. 
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4. ПИ с идентификатор 81815.2.195 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка сто деветдесет и пет) по КККР на              

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 085 (две хиляди 

осемдесет и пет) кв. м, находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.12, 

81815.888.9901, 81815.4.15, 81815.4.13, 81815.4.17, 81815.4.269, 81815.2.43, 

81815.2.19, 81815.2.42, 81815.2.194. 

5. ПИ с идентификатор 81815.3.33 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка три точка тридесет и три) по КККР на                       с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 4 360 (четири хиляди триста и шестдесет) 

кв. м, находящ се в местност ТИКЛИЦА, землище на с. Чуруково, община Девин, област 

Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на 

територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.3.74, 81815.3.34, 

81815.3.69. 

6. ПИ с идентификатор 81815.4.13 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка четири точка тринадесет) по КККР на                      с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 798 (хиляда седемстотин деветдесет и 

осем) кв. м, находящ се в местност БУЛИНА ЛИВАДА, землище на с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 

81815.4.269, 81815.4.16, 81815.4.19, 81815.4.17, 81815.2.195, 81815.4.15. 

7. ПИ с идентификатор 81815.4.21 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка четири точка двадесет и едни) по КККР на                 с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 694 (хиляда и шестстотин 

деветдесет и четири) кв. м., находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.26, 81815.4.25, 81815.4.266, 81815.4.22. 

8. ПИ с идентификатор 81815.4.25 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка четири точка двадесет и пет) по КККР на                   с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 227 (двеста двадесет и седем) кв. м, 

находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище на                      с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.26, 

81815.4.266, 81815.4.22, 81815.4.21.  
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9. ПИ с идентификатор 81815.4.26 (осемдесет и една хиляди осемстотин 

и петнадесет точка четири точка двадесет и шест) по КККР на                с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 510 (петстотин и десет) кв. м, находящ се 

в местност КАТОВ МОСТ, землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та 

категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: 

земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.266, 81815.4.25, 81815.4.21. 

10. ПИ с идентификатор 81815.4.29 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка двадесет и девет) по КККР на               

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 3 879 (три хиляди 

осемстотин седемдесет и девет) кв. м, находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище 

на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.46, 81815.4.266.  

11. ПИ с идентификатор 81815.4.37 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка тридесет и седем) по КККР на                

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 143 (две хиляди сто 

четиридесет и три) кв. м, находящ се в местност РЕКАТА, землище на                           с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.38, 81815.4.35, 81815.4.36, 81815.4.14, 81815.4.19.  

12. ПИ с идентификатор 81815.4.45 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка четиридесет и пет) по КККР на               

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 492 (четиристотин 

деветдесет и два) кв. м, находящ се в местност КАТОВ МОСТ, землище на                      с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.266, 81815.4.44.   

13. ПИ с идентификатор 81815.4.48 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка четиридесет и осем) по КККР на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 567 (петстотин шестдесет и седем) 

кв. м, находящ се в местност РАД, землище на с. Чуруково, община Девин, област 

Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на 

територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.217, 81815.4.47, 

81815.4.41, 81815.4.49, 81815.4.50, 81815.4.51.  

14. ПИ с идентификатор 81815.4.59 по КККР на с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на Изпълнителния 
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директор на АГКК, с площ 423 (четиристотин двадесет и три) кв. м, находящ се в 

местност РАД, землище на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, 

частна общинска собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; 

НТП: нива; съседи на имота: 81815.4.60, 81815.4.217, 81815.4.52.   

15. ПИ с идентификатор 81815.4.151 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка сто петдесет и едно) по КККР на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 896 (две хиляди осемстотин 

деветдесет и шест) кв. м, находящ се в местност ОСЛЕ ВОДА, землище на с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 

81815.4.160, 81815.4.158, 81815.4.157, 81815.4.156, 81815.4.269.  

16. ПИ с идентификатор 81815.4.174 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка сто седемдесет и четири) по КККР 

на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 4 361 (четири хиляди 

триста шестдесет и един) кв. м, находящ се в местност ОСЛЕ ВОДА, землище на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.267, 81815.4.263, 81815.4.264, 81815.3.73, 81815.4.269, 

81815.4.173. 

17. ПИ с идентификатор 81815.5.20 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка пет точка двадесет) по КККР на с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на 

Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 374 (хиляда триста седемдесет и 

четири) кв. м, находящ се в местност КИРЕЧНИЦА, землище на с. Чуруково, община 

Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 

81815.5.219, 81815.5.18. 

18. ПИ с идентификатор 81815.5.92 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка пет точка деветдесет и две) по КККР на                    с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 1 840 (хиляда осемстотин и 

четиридесет) кв. м, находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на  с. Чуруково, 

община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно 

предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи на имота: 81815.5.93, 

81815.5.219, 81815.5.91. 

19. 6 500/31 679 (шест хиляди и петстотин наклонена черта тридесет и 

една хиляди шестстотин седемдесет и девет) идеални части от ПИ с 

идентификатор 81815.5.107 (осемдесет и една хиляди осемстотин и петнадесет 

точка пет точка сто и седем) по КККР на с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 
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одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с 

площ 31 679 (тридесет и една хиляди шестстотин седемдесет и девет) кв. м, 

находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на                       с. Чуруково, община Девин, 

област Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно предназначение 

на територията: земеделска; НТП: изоставена орна земя; съседи на имота: 

81815.5.108, 81815.5.109, 81815.5.219, 81815.5.104. 

20. ПИ с идентификатор 81815.2.42 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка четиридесет и две) по КККР на                  

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 858 (осемстотин 

петдесет и осем) кв. м, находящ се в местност ВАСИЛКОВО, землище на                           

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.2.194, 81815.888.9901, 81815.2.195, 81815.2.43, 81815.2.19. 

21. ПИ с идентификатор 81815.2.194 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка две точка сто деветдесет и четири) по КККР на с. 

Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 620 (шестстотин и двадесет) кв. м, 

находящ се в местност СУХ ВРЪХ, землище на с. Чуруково, община Девин, област 

Смолян, 10-та категория, частна общинска собственост; трайно предназначение на 

територията: земеделска; начин на трайно ползване: нива; съседи на имота: 

81815.888.9901, 81815.2.195, 81815.2.42, 81815.2.19.  

22. ПИ с идентификатор 81815.4.177 (осемдесет и една хиляди 

осемстотин и петнадесет точка четири точка сто седемдесет и седем)по КККР на 

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, одобрени със заповед РД-18-

129/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 2 730 (две хиляди 

седемстотин и тридесет) кв. м, находящ се в местност ОСЛЕ ВОДА, землище на                

с. Чуруково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост; трайно предназначение на територията: земеделска; НТП: нива; съседи 

на имота: 81815.4.275, 81815.4.267, 81815.4.269. 

II. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделските земи, подробно 

описани в т. I от настоящото решение, съгласно експертните пазарни оценки от 

лицензиран оценител, както следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.25 – 853, 22 лв. (осемстотин 

петдесет и три лева и двадесет и две стотинки) годишен наем. 

2. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.43 – 40, 50 лв. (четиридесет 

лева и петдесет стотинки) годишен наем. 

3. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.44 – 28, 58 лв. (двадесет и 

осем лева и петдесет и осем стотинки) годишен наем. 

4. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.195 – 67, 55 лв. (шестдесет и 

седем лева и петдесет и пет стотинки) годишен наем. 
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5. За поземлен имот с идентификатор 81815.3.33 – 156, 96 лв. (сто петдесет 

и шест лева и деветдесет и шест стотинки) годишен наем. 

6. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.13 – 58, 26 лв. (петдесет и 

осем лева и двадесет и шест стотинки) годишен наем. 

7. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.21 – 54, 89 лв. (петдесет и 

четири лева и осемдесет и девет стотинки) годишен наем. 

8. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.25 – 7, 36 лв. (седем лева и 

тридесет и шест стотинки) годишен наем. 

9. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.26 – 16, 52 лв. (шестнадесет 

лева и петдесет и две стотинки) годишен наем. 

10. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.29 – 139, 64 лв. (сто тридесет 

и девет лева и шестдесет и четири стотинки) годишен наем. 

11. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.37 – 69, 43 лв. (шестдесет и 

девет лева и четиридесет и три стотинки) годишен наем. 

12. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.45 – 15, 94 лв. (петнадесет 

лева и деветдесет и четири стотинки) годишен наем. 

13. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.48 – 18, 37 лв. (осемнадесет 

лева и тридесет и седем стотинки) годишен наем. 

14. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.59 – 13, 71 лв. (тринадесет 

лева и седемдесет и една стотинки) годишен наем. 

15. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.151 – 93, 83 лв. (деветдесет 

и три лева и осемдесет и три стотинки) годишен наем. 

16. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.174 – 157 лв. (сто петдесет и 

седем лева) годишен наем. 

17. За поземлен имот с идентификатор 81815.5.20 – 44, 52 лв. (четиридесет 

и четири лева и петдесет и две стотинки) годишен наем. 

18. За поземлен имот с идентификатор 81815.5.92 – 59, 62 лв. (петдесет и 

девет лева и шестдесет и две стотинки) годишен наем. 

19. За 6500/31679 идеални части от поземлен имот с идентификатор 

81815.5.107 – 257, 60 лв. (двеста петдесет и седем лева и шестдесет стотинки) 

годишен наем. 

20. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.42 – 27, 80 лв. (двадесет и 

седем лева и осемдесет стотинки) годишен наем. 

21. За поземлен имот с идентификатор 81815.2.194 – 20, 09 лв. (двадесет 

лева и девет стотинки) годишен наем. 

22. За поземлен имот с идентификатор 81815.4.177 – 103, 19 лв. (сто и три 

лева и деветнадесет стотинки) годишен наем. 

III. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделските земи, подробно описани в т. I с Стефан Георгиев Маринов, за срок от 10 

(десет) стопански години. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов –„ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред.  

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 17.11.2021 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на открита процедура по реда на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) за избор на изпълнител на автобусни линии от общинската транспортна 

схема за обществен превоз на пътници. 

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

 

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

има положителни становища от ПК „УТОССГС” и „БФЕФП”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 182 

 

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

местната администрация, чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози, във връзка 

с чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на 

транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Да бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ 

ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА, КВОТА НА ОБЩИНА ДЕВИН, ГРАДСКА АВТОБУСНА 

ЛИНИЯ ДЕВИН – КВАРТАЛ НАСТАН И МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ КВАРТАЛ 

НАСТАН – СЕЛО ГРОХОТНО“, съгласно Техническа спецификация – Приложение 1. 

 

2. Определя срок на договора с избрания изпълнител от 5 (пет) години. 

 

3. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда 

за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси,в процедурата могат да участват физически и юридически лица, 

регистрирани като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за 

извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз 

на Общността и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните 

превози и приложимите подзаконови нормативни актове. 

 

4. С настоящото решение Общинският съвет – Девин възлага изпълнението на 

своите функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 

процедурата на Кмета на Община Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й.  
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5. Възлага на Кмета на Община Девин, в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия, да издаде решение за възлагане на превоз на 

пътници, чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки и да 

сключи договор с избрания изпълнител. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред.  

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 17.11.2021 г. относно: Промяна на 

предназначението на територията на земи от общинския поземлен фонд, от земеделска 

в горска територия. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 183 

 

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

и местна администрация, и във връзка с чл. 81, чл. 82, чл. 83 от Закона за горите, във 

връзка с § 9 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Дава съгласие за промяна на трайното предназначение на територията от 

земеделска в горска територия на следните земеделски земи, общинска собственост: 

землище ЛЯСКОВО 

           



 

Протокол №12 от 30.11.2021 г. 

 

32 

 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по ГС 

план 

Площ 

(кв. м) 

Акт за общинска 

собственост 

1 44848.5.154 Пасище 166 п 132311  2730/06.04.2020 г. 

2 44848.5.168 Нива 166 м, н 141535  2716/02.04.2020 г. 

3 44848.5.191 Нива 166 г 5795  2707/01.04.2020 г. 

4 44848.5.174 Пасище 166 л 3168  2731/06.04.2020 г. 

5 44848.5.172 Пасище 166 и 2532  2732/06.04.2020 г. 

6 44848.5.178 Нива 166 ж 5172  2715/02.04.2020 г. 

7 44848.5.177 Нива 166 т 3974  2708/01.04.2020 г. 

8 44848.5.117 Ливада 165 л-част 10513  2714/02.04.2020 г. 

9 44848.5.115 Пасище 165 л-част 5258  2727/06.04.2020 г. 

10 44848.5.111 Пасище 165 о 1770  2737/06.04.2020 г. 

11 44848.5.114 Нива 165 к-част 1544  2709/01.04.2020 г. 

12 44848.5.272 Пасище 165 к-част 3133  2738/06.04.2020 г. 

13 44848.5.275 Нива 165 к-част 900  2713/02.04.2020 г. 

14 44848.5.286 Ливада 168 ю 13404  2717/02.04.2020 г. 

15 44848.5.96 Пасище 164 з-част 10363  2729/06.04.2020 г. 

16 44848.5.300 Нива 164 з-част 3275  2712/02.04.2020 г. 

17 44848.3.426 Пасище 163 ч 7000  2740/06.04.2020 г. 

18 44848.3.418 Пасище 163 ц 24472  2726/06.04.2020 г. 

19 44848.3.414 Нива 163 у 4435  2710/01.04.2020 г. 

20 44848.3.386 Пасище 163 п 1079  2739/06.04.2020 г. 

21 44848.3.230 Пасище 157 и-част 27671  2736/06.04.2020 г. 

22 44848.3.225 Пасище 157 и-част 9882  2735/06.04.2020 г. 

23 44848.3.376 Пасище 157 н 5259  2734/06.04.2020 г. 

24 44848.3.394 Пасище 157 р-част 8778  2728/06.04.2020 г. 

25 44848.3.175 Пасище 157 з-част 4105  2742/06.04.2020 г. 

26 44848.3.191 Пасище 157 з-част 4333  2723/06.04.2020 г. 

27 44848.3.159 Нива 157 д-част 1795  2711/01.04.2020 г. 

28 44848.3.162 Пасище 157 д-част 4072  2724/06.04.2020 г. 

29 44848.3.125 Пасище 157 г-част 3710  2741/06.04.2020 г. 

30 44848.3.111 Пасище 157 в 5234  2725/06.04.2020 г. 

31 44848.5.709 Пасище 
169 ч-част, 168 т-

част 
310342 

 2733/06.04.2020 г. 

32 44848.5.723 Пасище 168 т-част 10586  2744/06.04.2020 г. 

33 44848.5.722 Пасище 169 ч-част 4360  2743/06.04.2020 г. 

34 44848.5.714 Пасище 169 х-част 31784  2722/06.04.2020 г. 

35 44848.5.715 Пасище 169 х-част 13393  2721/06.04.2020 г. 

36 44848.5.716 Пасище 169 ф-част 24016  2719/06.04.2020 г. 

37 44848.5.718 Пасище 169 ф-част 25130  2720/06.04.2020 г. 

 

землище ДЕВИН 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. 

м) 

Акт за 

общинска 

собственост 

1 20465.579.5 Ливада 169 ц 3469 
 2784/09.04.2020 

г. 

2 20465.581.101 Пасище 172 г-част 7237 
 2776/09.04.2020 

г. 
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3 20465.530.11 

Друг вид 

земеделска 

земя 

154 щ, ш, ц 
17103

7 
 2783/09.04.2020 

г. 

4 20465.529.9 Нива 
150 о, у, л, 151 

с 
77321 

 2782/09.04.2020 

г. 

5 20465.512.1 Пасище 151 щ 56038 
 2775/09.04.2020 

г. 

6 20465.513.1 Пасище 151 а1 16466 
 2774/09.04.2020 

г. 

7 20465.507.75 

Гори и храсти 

в земеделска 

земя 

149 в 
38713

5 
 2977/12.11.2021 

г. 

8 20465.507.71 Пасище 
149 а, к, и, 146 

м, н-част 

45888

5 

 2777/09.04.2020 

г. 

9 20465.507.63 Гори и храсти 146 л, и, н-част 
28115

7 

 2779/09.04.2020 

г. 

10 20465.521.106 

Друг вид 

земеделска 

земя 
153 г 3453  2781/09.04.2020 

г. 

11 20465.516.568 

Друг вид 

земеделска 

земя 
153 у-част 4530  2786/09.04.2020 

г. 

12 20465.516.567 

Друг вид 

земеделска 

земя 
153 у-част, ф, а 15096  2785/09.04.2020 

г. 

13 20465.704.17 

Друг вид 

земеделска 

земя 
147 б, в, г 45533  2778/09.04.2020 

г. 

14 20465.704.7 

Друг вид 

земеделска 

земя 
147 д, 146 б 17047  2780/09.04.2020 

г. 
 

 

землище БРЕЗЕ 

№ 

по 

ре

д 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. 

м) 

Акт за общинска 

собственост 

1 06269.2.668 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 

182 щ 12022  2751/08.04.2020 

г.  

2 06269.2.675 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
181 г 17168  2752/08.04.2020 

г. 

3 06269.2.689 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
181 ц, к 70735  2769/09.04.2020 

г. 

4 06269.2.710 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
181 ч 4490  2753/08.04.2020 

г. 

5 06269.2.683 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
181 е 12311  2754/08.04.2020 

г. 

6 06269.2.693 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
182 р 12029  2755/08.04.2020 

г. 

7 06269.2.691 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
182 т 11199  2757/08.04.2020 

г. 
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8 06269.2.776 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
183 ш-част 81630  2771/09.04.2020 

г. 

9 06269.2.649 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
183 ш-част, е 64276  2756/08.04.2020 

г. 

10 06269.2.584 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
183 в 37116  2760/08.04.2020 

г. 

11 06269.2.579 Пасище 183 а 9570 
 2761/08.04.2020 

г. 

12 06269.3.110 Гори и храсти 
185 б2-част, 

в2, г2 
76035 

 2768/08.04.2020 

г. 

13 06269.3.415 Пасище 185 з2 1470 
 2746/08.04.2020 

г. 

14 06269.4.544 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
186 з1 19269  2767/08.04.2020 

г. 

15 06269.4.549 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
186 с2 3987  2766/08.04.2020 

г. 

16 06269.4.506 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
186 м1 17750  2770/09.04.2020 

г. 

17 06269.4.553 Пасище 186 л1-част 2032 
 2745/08.04.2020 

г. 

18 06269.4.554 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 

186 л1-част 6174  2765/08.04.2020 

г. 

19 06269.3.585 Пасище 
186 д1-част, 

а1, щ 
20545 

 2747/08.04.2020 

г. 

20 06269.5.498 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 

324 ш1, 325 

п1, о1,  
193044  2764/08.04.2020 

г. 

21 06269.5.497 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
324 ч1, 325 м1 22383  2763/08.04.2020 

г. 

22 06269.5.494 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
325 к1 7476  2762/08.04.2020 

г. 

23 06269.5.287 Пасище 
324 е2-част, 

ж2 
16589 

 2749/08.04.2020 

г. 

24 06269.5.288 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 

324 е2-част, 

б2-част 
88861  2772/09.04.2020 

г. 

25 06269.5.351 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
324 б2-част 5012  2759/08.04.2020 

г. 

26 06269.5.153 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
324 ж3 117757  2773/09.04.2020 

г. 

27 06269.5.132 

Гори и храсти в 

земеделска 

земя 
323 л 8415  2758/08.04.2020 

г. 
 

землище БЕДЕН 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. м) 

Акт за общинска 

собственост 
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1 03112.62.4 

Друг вид 

земеделска 

земя 
176 - а, г, д 139769 

 2790/14.04.2020 г. 

2 03112.63.3 

Друг вид 

земеделска 

земя 
176 - ж 8172 

 2791/14.04.2020 г. 

3 03112.78.1 

Друг вид 

земеделска 

земя 
176 - ч 51499 

 2792/14.04.2020 г. 

4 03112.47.69 

Гори и храсти 

в земеделска 

земя 

160 - ч, ф 86441 

 2793/14.04.2020 г. 

5 03112.42.29 Ливада 160 - р, с, т 16329  2794/14.04.2020 г. 

6 03112.47.70 Пасище 160 - т  743  2800/14.04.2020 г. 

7 03112.28.69 Пасище 158 - п1, т1 41487  2797/14.04.2020 г. 

8 03112.61.5 Пасище 169 - б1 6266  2798/14.04.2020 г. 

9 03112.61.3 

Друг вид 

земеделска 

земя 

169 - г1; 168 - 

ш 
112825 

 2789/14.04.2020 г. 

10 03112.55.15 

Друг вид 

земеделска 

земя 

165 - м 68759 

 2788/14.04.2020 г. 

11 03112.56.2 Пасище 166 - р 13105  2801/14.04.2020 г. 

12 03112.198.10 Пасище 206 - и1 10453  2970/12.11.2021 г. 

13 

03112.198.11 

Друг вид 

земеделска 

земя 
206 - и1 

2050  2976/12.11.2021 г. 

14 

03112.198.8 

Друг вид 

земеделска 

земя 
206 - и1 1729 

 2975/12.11.2021 г. 

15 03112.198.7 Пасище 206 - и1 5769  2966/12.11.2021 г. 

16 03112.198.5 Ливада 206 - и1 4227  2972/12.11.2021 г. 

17 

03112.198.4 

Гори и храсти 

в земеделска 

земя 
206 - и1 9754 

 2974/12.11.2021 г. 

18 

03112.185.55 

Гори и храсти 

в земеделска 

земя 
201 - х 

20084  2978/12.11.2021 г. 

19 03112.196.5 Друг вид 

земеделска 

земя 

211 - в1 32252 2973/12.11.2021 г. 

 

Землище СТОМАНЕВО 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. 

м) 

Акт за общинска 

собственост 

1 69465.3.247 пасище 

246 - ж; 247 - 

р 57396 

2902/09.04.2021 

г.  

2 69465.2.12 пасище 247 - р 5906 

2917/28.06.2021 

г.  

3 69465.2.16 пасище 247 - п 2122 

2916/28.06.2021 

г.  

4 69465.2.15 пасище 247 - п, о 42000 

2920/29.06.2021 

г.  

5 69465.4.8 пасище 255 - б 19715 

2914/28.06.2021 

г.  
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6 69465.5.173 пасище 254 - в 19062 

2901/09.04.2021 

г.  

7 69465.5.180 пасище 254 - и 27421 

2897/09.04.2021 

г.  

8 69465.5.178 пасище 254 - ж 4633 

2900/09.04.2021 

г.  

9 69465.5.179 пасище 254 - е 8504 

2906/14.05.2021 

г.  

10 69465.3.137 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 245 - д 13178 

2911/28.06.2021 

г.  
 

Землище ЧУРУКОВО 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. м) 

Акт за общинска 

собственост 

1 81815.4.52 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 82 - а 27494 

2891/08.04.2021 

г.  

2 81815.4.51 пасище 82 - а 8533 

2883/08.04.2021 

г.  

3 81815.4.63 пасище 82 - а 10241 

2896/09.04.2021 

г.  

4 81815.4.8 пасище 82 - а 10105 

2873/07.04.2021 

г.  

5 81815.4.5 пасище 82 - а 1224 

2882/08.04.2021 

г.  

6 81815.1.62 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 62 - к 41283 

2892/08.04.2021 

г.  

7 81815.2.7 пасище 64 - д 6511 

2880/08.04.2021 

г.  

8 81815.2.8 пасище 64 - д 10510 

2879/08.04.2021 

г.  

9 81815.2.33 пасище 64 - д 31112 

2878/07.04.2021 

г.  

10 81815.2.9 пасище 65 - в 5650 

2876/07.04.2021 

г.  

11 81815.4.224 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 80 - л 20234 

2893/08.04.2021 

г.  

12 81815.4.84 пасище 80 - л 17090 

2877/07.04.2021 

г.  

13 81815.4.35 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 82 - б 13128 

2894/08.04.2021 

г.  

14 81815.4.207 пасище 87 - д 31254 

2872/06.04.2021 

г.  

15 81815.4.208 пасище 87 - б 11109 

2875/07.04.2021 

г.  

16 81815.5.152 пасище 93 - б 7282 

2874/07.04.2021 

г.  

 

Землище СЕЛЧА 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. 

м) 

Акт за общинска 

собственост 
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1 66130.2.356 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 209 - р 222969 

2890/08.04.2021 г

. 

2 66130.2.376 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 209 - с 41562 

2889/08.04.2021 

г.  

3 66130.2.248 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 209 - с 32835 

2887/08.04.2021 

г.  

4 66130.2.251 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 209 - с 4600 

2888/08.04.2021 

г.  

5 66130.7.225 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 223 - к, м, н 54281 

2910/28.06.2021 

г.  

6 66130.7.387 Пасище 223 - и 25321 

2652/21.03.2019 

г. 

7 66130.6.192 

гори и храсти 

в земеделска 

земя 224 - ж 11895 

2885/08.04.2021 

г.  
 

землище ТРИГРАД 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. 

м) 

Акт за общинска 

собственост 

1 73105.20.170 пасище 101 - в, г 57567 2868/06.04.2021 г.  

2 73105.20.222 пасище 101 - о 8436 2928/29.06.2021 г.  

3 73105.20.262 пасище 103 - н 2886 2944/02.07.2021 г.  

4 73105.22.81 пасище 125 - а, б 28117 2939/02.07.2021 г.  

5 73105.21.2 пасище 125 - г 9259 2931/30.06.2021 г.  

6 73105.22.514 пасище 129 - р 3757 2933/30.06.2021 г.  

7 73105.22.504 пасище 129 - у 3865 2935/30.06.2021 г.  

8 73105.23.14 пасище 135 - а 2427 2929/30.06.2021 г.  

9 73105.21.621 пасище 

146 - р; 147 

- ф, х 32187 2948/02.07.2021 г.  

10 73105.21.622 пасище 

146 - р; 147-

х 6717 2945/02.07.2021 г.  

11 73105.22.447 ливада 129 - д1 1925 2915/28.06.2021 г.  

 

землище КЕСТЕН 

№ 

по 

ред 

Идентификатор 

на ПИ 

Начин на 

трайно 

ползване 

Отдел и 

подотдел по 

ГС план 

Площ 

(кв. 

м) 

Акт за общинска 

собственост 

1 36796.2.334 пасище 79 - н; 80 - д 28461  2865/05.04.2021 г. 

2 36796.2.336 пасище 80 - о 3955  2864/05.04.2021 г. 

3 36796.1.547 пасище 69 - д 51707  2871/06.04.2021 г. 

4 36796.1.548 пасище 69 - д 2229  2870/06.04.2021 г. 

5 36796.1.546 пасище 69 - д 5402  2869/06.04.2021 г. 
 

II. Възлага на кмета на Община Девин да извърши всички необходими действия 

по изпълнение на настоящото решение. 

 



 

Протокол №12 от 30.11.2021 г. 

 

38 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 17.11.2021 г. относно: Предложение 

за актуализация на раздел VI. План сметката на дейностите, свързани с развитието на 

туризма в община Девин за 2021 година от Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г. 

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

 

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

има положителни становища от ПК „БФЕФП” и „ОМДСК”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 184 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 12, т. 1, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 60, ал. 

1 и ал. 2 от Закон за туризма, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Актуализира раздел VI. План сметката на дейностите, свързани с развитието на 

туризма в община Девин за 2021 година от Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2021 г., съгласно Приложението.  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 
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Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 18.11.2021 г. относно: Увеличаване 

на капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение - Девин” ЕАД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положителни становища от ПК „БФЕФП” и „ЗСПЕ”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Видно от ДЗ стана ясно, че натрупаните задължения към 

доставчиците на МБАЛ – Девин са около 900 хил. лв. Сумата с която ще 

увеличим капитала на дружеството, за да може да се разплатят тези 

задължения със 700 хил. лв. В тази връзка г-жо Василева, ще искам справка 

от МБАЛ – Девин, защото се оказа, че те няма да могат да бъдат покрити с тези 

700 хил. лв., какво ще бъде покрито най - наложащото  и останалата част какви 

са  намеренията,  как да бъдат покрити и те. Имайте впредвид , че има 100 

хил. лв., които община Девин ги е дала като заем на болницата преди години, 

трябва и тях да ги оправим по някакъв начин за  да можем да ги улесним по най 

- добрия начин да тръгнат на чисто, защото ако продължават така да се мотаят, 

нищо чудно догодина пак да се занимаваме с въпросите за натрупаните 

задължения на болницата. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Иванов: - При разговори с директорката на болницата, мисля, че  

тя е предоставила справка, качена ви е справката на сайта на общ. съветници. 

С основните кредитори  се водят разговори. По-голямата част от кредиторите 
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правят компромиси, една част от кредиторите се отказват от натрупаните лихви 

през годините, като пример за това, се готвят споразуменията, които трябва да 

бъдат разписани, друга част от кредиторите се отказват частично от лихвите, 

което основно също помага на болницата, но има кредитори, които не искат да 

направят отстъпки. Най -  вероятно ще бъдат погасени  задълженията към 

всички кредитори с изключение на ЕВН и държавата. За ЕВН частично ще бъдат 

разплатени задълженията и към държавата частично ще са погасени 

задълженията. Разговаряли сме с г-жа Грозданова, преди да стане 

разплащането, да бъдат предоставени за сведения всички споразумения, които 

са разписани с кредиторите и реално всички ще са наясно към кой колко 

средства ще бъдат преведени.      

 

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

 

Г-жа Тодорова: - Имах възможността да остана в болницата доста 

време. Към г-н Иванов трябва в най- спешен порядък да се помисли за 

отоплението на болницата, защото това е много голямо перо и това ще донесе, 

ако се реши този въпрос добавена стойност най малкото като гледам сметките 

които се плащат и задълженията към ЕВН, не е никак малко. Така че като 

препоръка, ако има възможнст чрез проекти или други средства да се обърне 

внимание да се направи друг вид отопление, защото с тези ковекторни печки 

не може да се кара така.Благодаря. 

 

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

 

Г-н Иванов: - Г-жо Тодорова, бях казал на г-жо Грозданова да подготви 

една справка в която да обясни колко от старите задължения са погасени със 

собствени средства.Аз съм свидетел от последната година. Бяхме подписали 

споразумение с ЕВН и с една фармацевтична компания. В продължение на 8-

10 месеца г-жа Грозданова изплаща над 8 хил. лв. на месец по такива 

споразумения, което погасявайки по-голямата част от задълженията, че ако 

болницата ще продължи да работи така устойчиво ще инвестира в отоплението 

тъй като не е ефективно пък има много разходи. Благодаря.   

 

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

няма, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля 

да гласува: 

 

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

РЕШЕНИЕ № 185 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 192, ал. 2 във връзка с 

ал. 1 от Търговския закон, чл. 19, ал. 1, т. 3 от Наредбата за упражняване правата на 

собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала 

и общинските предприятия, чл. 10, ал. 1 и чл. 14, ал. 1 от Устава на „МНОГОПРОФИЛНА 

БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД, Общински съвет – Девин, във връзка с 

Постановление № 376 от 05.11.2021 г. на Министерски съвет, обн., ДВ бр. 93 от 

09.11.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2021 г., Писмо с изх. № 

ФО-85/11.11.2021 г. на Министъра на финансите и чл. 100, ал. 2, т. 4 от Закона за 

лечебните заведения, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Увеличава капитала на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД от 190 000 (сто и деветдесет хиляди) лева на 890 000 

(осемстотин и деветдесет хиляди) лева с издаването на нови поименни70 000 

(седемдесет хиляди) акции с номинал 10 (десет) лева всяка, с цел финансовото му 

оздравяване, представляваща стойността на предоставените от бюджета средства за 

погасяване на задължения на лечебното заведение съгласно представена справка към 

15.11.2021 г. Всички акции да бъдат придобити от Община Девин и платени по номинал 

чрез превеждане на средствата по банкова сметка на дружеството. 

 

2. Изменя текста на чл. 8 от Устава на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 

АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ДЕВИН“ ЕАД, който след изпълнение на фактическия състав 

на увеличението на капитала придобива следната редакция: „Капиталът на 

дружеството е в размер на 890 000 (осемстотин и деветдесет хиляди) лева, 

разпределен на 89 000 (осемдесет и девет хиляди) броя поименни акции с 

номинална стойност по 10 (десет) лева всяка една.“ 

3. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме 

необходимите правни действия за издаване на нови временни удостоверения за 

акциите и вписване на взетото решение в Търговския регистър. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 22.11.2021 г. относно: Предложение 

за промяна на бюджета на община Девин за 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положителни становища от ПК „БФЕФП” и „ЗСПЕ”. Колеги, ако има някой 

някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 186 

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, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2021 година както следва 

1.1 Приходи за местни дейности 

Наименование на приходи §§ План – било План – става Разлика 

Трансфери между бюджети  – 

предоставени трансфери 

61-02 -345 330 -325 191 + 20 139 

Всичко  -345 330 -325 191 +20 139 

 
1.2 Разходи за местни дейности 

Дейност/Наименование на 

разхода 

§§ План – било План – става Разлика 

623 „Чистота”  0 20 139 +20 139 

„Придобиване на 

транспортни средства” 

52-04 0 20 139 + 20 139 
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1.3 Разходи за делегирани от държавата дейности 

Дейност/Наименование на 

разхода 

§§ План – било План – става Разлика 

526 „Центрове за 

обществена подкрепа” 

 31 281 31 281 0 

„Материали” 10-15 27 006 25 306 - 1 700 

„Външни услуги” 10-20 4 275 5 975 + 1 700 

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2021 г. по обекти, видове разходи 

и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14, както следва 

Раздел ХV - ТРАНСФЕРИ 

Дейност 623 „Чистота” 

§ 52-04 Придобиване на транспортни средства 

- Машина за дезинфекция, миене и почистване  - 253 841 лв. 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 



 

Протокол №12 от 30.11.2021 г. 

 

45 

 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 22.11.2021 г. относно: Одобряване 

на структура на общинска администрация - Девин и звената към нея 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положителни становища от всички ПК „БФЕФП”, „ЗСПЕ”, ОМДСК”. 

„УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво предложение, моля заповядайте. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - По време на комисията обсъдихме лицата, които 

обслужват функция образование, но изтървах да попитам какво се случва с 

лицето, което вози учениците от Михалково. Той също мисля, че е към 

общината, а не към гимназията дали е бил към функция образование или е 

някъде другаде. 

 

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

 

Г-н Иванов: - Той ще остане на работа при нас, шофьора който вози 

децата , тъй като няма да премине на договор към детските градини, ще издам 

заповед, както за здравеопазването така и за образованието.  

  

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

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува: 



 

Протокол №12 от 30.11.2021 г. 

 

46 

 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 187 

 

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

и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява общата численост и структурата на Общинска администрация – 

Девин и звената към нея, съгласно Приложение № 1, считано от 01 януари 2022 г. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1, 

предложение 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

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

да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 17. Приема 

се. 

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева: - Колеги, няма входирани питания и предложения в 

канцеларията на общински съвет. Поради изчерпване на ДР, закривам заседанието. 

Благодаря ви за участието. 

 
 

 

 
НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин  

 

 

Изготвил: 

Людмила Глухова 

Гл. специалист  

 


