
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 2 от 22.02.2021 година 

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

22.02.2021 година /понеделник/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват:  

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов - Кмет на Община Девин 

Елка Станчева – Секретар на община 

 

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 13. 

Така, че имаме кворум и можем да открием днешното заседание на общинския съвет, 

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

По време на заседанието се присъединиха и останалите общински съветници 

и кворума е 16. 

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

предварително.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 22.01.2021 г.относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Патронажна 

грижа + в община Девин”, по процедура BG05M9OP001 - 6.002 „Патронажна грижа 

+”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 22.01.2021 г. относно: Приемане на 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 

г. за периода 01.10. -31.12.2020 г. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 27.01.2021 г. относно: Разглеждане 

на предложение за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III, кв. 63, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 29.01.2021 г. относно: Приемане на 

Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на „Програмата за 

управление на община Девин за мандат 2019 - 2023 г.” за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 03.02.2021 г.относно: Изменение 

на Решение № 23 от 12.02.2020 г. на Общински съвет - Девин и 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  

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Закупуване 

на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите за Център за обществена 

подкрепа - гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 162 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 169 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 170 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 171 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 
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Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 27 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 172 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 28 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 177 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 29 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 180 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 09.02.2021 г. относно:Даване 

съгласие за започване на процедура по възлагане на обществена поръчка. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 15.02.2021 г. относно: Отчет за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Девин през 2020 година. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 15.02.2021 г. относно: 
Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-15055, 15057, 

15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 

(проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура в м. „Язовира”, 

с. Осиково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ 

по видове и категории в община Девин за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 15.02.2021 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ І – Спортна площадка и УПИ 

ХІ – За обществено обслужване в кв. 155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) 

с идентификатор 20465.502.1494 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 15.02.2021 г. относно: 

Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), 

за стопанската 2021/2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 15.02.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) – с. Лясково, 

община Девин, област Смолян, а именно: имот с идентификатор № 44848.6495, имот 

с идентификатор № 44848.6.565 и имот с идентификатор № 44848.6.219 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:– Имате думата за предложения. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми дами и господа 

общински съветници, Уважаеми гости в залата по отношение на дневния ред 

искам да оттегля ДЗО - 40 от 15.02.2021 г. относно: Приемане на Отчет за 

състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението ѝ по видове 

и категории в община Девин за 2020 г., която ще се гледа с бюджета за 2021 година. 

 

Г-жа Василева:– Благодаря ви г-н Иванов. Други колеги относно ДР. 

Виждам, че няма и затова предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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



 

Протокол № 2 от 22.02.2021 г. 

5 
 

Г-жа Василева:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 22.01.2021 г.относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Патронажна 

грижа + в община Девин”, по процедура BG05M9OP001 - 6.002 „Патронажна грижа 

+”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 22.01.2021 г. относно: Приемане на 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 

г. за периода 01.10. -31.12.2020 г. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 27.01.2021 г. относно: Разглеждане 

на предложение за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III, кв. 63, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 29.01.2021 г. относно: Приемане на 

Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на „Програмата за 

управление на община Девин за мандат 2019 - 2023 г.” за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 03.02.2021 г.относно: Изменение 

на Решение № 23 от 12.02.2020 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  

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Закупуване 

на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите за Център за обществена 

подкрепа - гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 162 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 
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8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 169 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 170 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 171 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 27 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 172 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 28 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 177 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 29 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 180 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 09.02.2021 г. относно:Даване 

съгласие за започване на процедура по възлагане на обществена поръчка. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 15.02.2021 г. относно: Отчет за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Девин през 2020 година. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 15.02.2021 г. относно: 
Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-15055, 15057, 

15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 

(проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура в м. „Язовира”, 

с. Осиково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 15.02.2021 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ І – Спортна площадка и УПИ 

ХІ – За обществено обслужване в кв. 155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) 

с идентификатор 20465.502.1494 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 15.02.2021 г. относно: 

Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), 

за стопанската 2021/2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 15.02.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) – с. Лясково, 

община Девин, област Смолян, а именно: имот с идентификатор № 44848.6495, имот 

с идентификатор № 44848.6.565 и имот с идентификатор № 44848.6.219 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 22.01.2021 г.относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Патронажна 
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грижа + в община Девин”, по процедура BG05M9OP001 - 6.002 „Патронажна грижа 

+”, на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 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 всички ДЗ са разгледани и обсъдени на работни заседания на комисиите.  

ДЗ има положително становище на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. Имате 

думата за мнения и предложения. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 13 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от 

ЗМСМА, във връзка с чл. 25, ал. 1 от Закона за социалните услуги, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да подаде проектно предложение 

„Патронажна грижа + в община Девин”, по процедура BG05M9OP001-6.002 

„Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. 

2. Услугата „Патронажна грижа“, финансирана по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. да се ползва от потребителите без 

заплащане на такса. 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

действия по подготовка и кандидатстване с проектно предложение. 

 

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

да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Г-жа Чолакова: 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 22.01.2021 г. относно: Приемане на 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 

г. за периода 01.10.2020 г. - 31.12.2020 г. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”, но 

все пак, ако имате нещо да допълните заповядайте. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр. 

Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.10.2020 г. 

до 31.12.2020 г. 

 

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

да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 27.01.2021 г. относно: Разглеждане 

на предложение за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ III, кв. 63, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на ПК „УТОССГС”, но все пак останалите колеги, ако имате 

някакви въпроси имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

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

местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 125 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135, ал. 1 от ЗУТ,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 63, 

по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.504.251 по 

Кадастралната карта (КК) на гр. Девин. 

2. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на урегулиран поземлен имот (УПИ) III, кв. 63, 

по плана на гр. Девин, по съществуващите имотни граници на имот, с идентификатор 

20465.504.251, без промяна на южната улична регулационна линия. Промяна на  

уличната регулация от о.т.6, през о.т.100, о.т.101 до о.т.102 и  премахване на 

уличната регулация между урегулиран поземлен имот (УПИ) III и урегулиран 

поземлен имот (УПИ) IV, съгласно представената графична част. 

 

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

да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 29.01.2021 г. относно: Приемане на 

Годишен отчет на кмета на община Девин за изпълнението на „Програмата за 

управление на община Девин за мандат 2019 - 2023 г.” за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии към общински съвет, но, ако имате 

допълнителни въпроси, моля заповядайте. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, г-н Иванов, колеги и гости в 

залата, аз имам едно питане относно отчета за програмата за управление, 

но преди това, ще зачета един абзац от самата програма касаеща приоритет 

№ 1 - „Повишаването на доверието на гражданите към местната власт и 

работата на общинска администрация се реализира чрез създаването на 

Обществен съвет от активни, будни граждани, готови със своя опит, 

житейска мъдрост и професионални качества да допринесат за развитието 

на Общината. Той стана факт през м. февруари. Съставът му се одобри от 

Общински съвет. През изминалата година се проведоха 5 на брой срещи с 

членовете на Обществения съвет на които се дискутираха и бяха поставени 

въпроси, свързани с развитието на програмата за управление. Членовете на 

съвета се запознаваха периодично с изпълнените дейности и предстоящите 

задачи през годината.” 

Питането ми е следното доколкото не ми изневерява паметта, аз от 

началото на мандата не съм отсъствал от сесиите на общински съвет по 

специално януари и февруари през миналата година, когато се приемаше 

вашата програмата за управление. Искам да попитам кога на сесия на 

общински съвет ние сме одобрили някакъв състав на обществен съвет. 

Одобрили сме създаването на такъв обществен съвет към кмета на общината 

с приемането на програмата на управление, но ние реално не сме 

одобрявали състава на този обществен съвет и кой влизат в този съвет, 

защото, аз нямам спомен да сме одобрявали такъв обществен съвет. Второто 

нещо, което е по скоро препоръка така както сте запознавали обществения 

съвет с въпроси свързани с реализирането на програмата за управление, 

така през годината вие сте го правили, но трябва малко повече да 

запознавате и членовете на общински съвет, защото все пак кмета на 

общината се отчита пред общинския съвет. Благодаря. 

 



 

Протокол № 2 от 22.02.2021 г. 

12 
 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Преди да дам думата на 

г-н Иванов искам да ви кажа, че съгласно чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА - 

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на 

гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от 

местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на: 

изброяват се всички сфери т. 7 социални услуги. Не мога да си спомня с кое наше 

решение сме приели точно в сферата на социалните услуги и Закона за социалното 

подпомагане също, избиране на обществен съвет, но има такъв с председател г-жа 

Чолакова. Този обществен съвет, за които питате кмета е избран по негова 

инициатива и е поканил хора от различни области, които да бъдат запознати какво 

става в община Девин и да дават конкретни предложения за бъдещето и развитие. 

Колкото до информацията за общинските съветници, която визирате - винаги са 

информирани и е искано тяхното становище. Г-н Иванов, ако вие имате нещо друго 

да добавите, заповядайте. 

 

Г-н Иванов:- Г-н Чаушев ЗМСМА дава право обществени съвети да 

се създават както по инициатива на кмета, така и обществени съвети с 

решение на общинския съвет. Този, които, аз съм създал и които най 

вероятно имате в предвид, вие е създаден по моя инициатива, а другите 

обществени съвети, които са създавани в следствие на нормативни актове, 

които се изискват както и г-жа Василева подчерта е станал с ваше съгласие. 

Относно информацията за общинските съветници твърдя, че за 

всичко са информирани. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Г-н Иванов, Г-жо Василева, аз не споря, че ЗМСМА не 

дава възможност на кмета на общината да си прави обществени съвети 

такива каквито, той реши за подпомагане на неговата дейност. Ако в 

програмата за управление беше конкретизирано за какъв обществен съвет 

става на въпрос може би това питане нямаше да се осъществи. Право е на 

кмета да си създава обществени съвети по негова инициатива така както е 

регламентирано в ЗМСМА.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Искам да ви кажа от 

01.01.2021 г. има и нов закон. Това е Закона за социалните услуги, където 

отново се иска избиране на такъв обществен съвет, които пък ще подкрепя 

социалните услуги. Други колеги. Заповядайте г-н Семчев.  
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Г-н Семчев:- Г-н Кмете, Колеги и гости в залата, аз се извинявам, че 

отсъствах от работата на комисиите тук е мястото да изразим мнение по 

отчета. Поздравление на кмета на общината и на всички колеги и на 

предишния общински съвет за това, че е работил ефективно. Давам висока оценка 

за работата на кмета на общината и на администрация както и на общинския съвет и 

пожелавам втората и третата година от опит го казвам са много силни. Вече 

сформиран екип, добра общинска администрация добър опит. Това, което сте 

направили като отчет да бъде умножен не по три, а по много пъти и да се работи за 

благото на хората на общината. Нивизирам само инфраструктурни обекти, а и 

социални и икономически и здравословни и образователни и така нататък дейности 

на общината. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Семчев. Други колеги. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2, от Закона за местното самоуправле-

ние и местната администрация, във връзка с чл. 44, ал. 5, изр. трето и чл. 21, ал. 1, 

т. 12 от ЗМСМА,   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Годишен отчет на кмета на община Девин за 2020 г. за изпълнението 

на Програмата за управление на община Девин за мандат 2019 – 2023 г.  

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 03.02.2021 г.относно: Изменение 

на Решение № 23 от 12.02.2020 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 
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Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии към общински съвет. Ако имате допълнителни 

въпроси, моля заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

На основание 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 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 25.12.2021 г. 

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 - „ОТСЪСТВА” 

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” 
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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” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 05.02.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Закупуване 

на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите за Център за обществена 

подкрепа - гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище от ПК „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП”, но все пак, ако имате нещо да 

допълните, моля заповядайте. Това са хубави неща, които предстоят да се 

случат безвъзмездно. Мисля, че никои няма да има нищо напротив и затова 

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

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7, от 

ЗМСМА,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение 

„Закупуване на специализирано оборудване и обзавеждане за нуждите на Център за 

обществена подкрепа – гр. Девин“, финансирано от Фонд „Социална закрила“, 

Компонент 1 „Придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на 

материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на 

съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги.“ 

 

2.  Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране за реализиране на 

проектното предложение от кандидата Община Девин, в размер на 10.03% от общия 

бюджет за проектното финансиране- средства в размер на 2 000 лв./две хиляди 

лева/. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме всички правни и 

фактически действия по изпълнение на решението. 

  

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

14. Приема се. 

 

Г-жа Чолакова: 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – № ДЗО – 23 от 09.02.2021 г. относно: 

Допълване на Решение № 162 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги ДЗ има 

положително становище от всички постоянни комисии към общински съвет. 

Става на въпрос просто за допълване на правно основание. Ако имате 

някакви допълнителни въпроси имате думата. Виждам, че няма и затова 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 19 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, чл. 79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 162 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от ЗОЗЗ.  

 

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

да гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 169 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Имате думата 

за питания или въпроси по нея. Виждам, че няма и предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 16699 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

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” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 170 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва:  Председател на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Имате думата 

за питания или въпроси по нея. Виждам, че няма и предлагам прекратяване 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 17700 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

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” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 171 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Ако имате 

нещо да допълните моля заповядайте. Виждам, че няма и предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 17711 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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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” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 172 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Имате думата 

за питания или въпроси по нея. Виждам, че няма и предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 17722 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

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” 

 

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

 
Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 177 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 
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Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Имате думата, 

ако желаете нещо да допълните. Виждам, че няма и предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 17777 от 22.12.2020 година на Общински съвет - Девин в 

правното основание с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси.  

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

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” 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 09.02.2021 г. относно: Допълване 

на Решение № 180 от 22.12.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Имате думата, 

ако желаете нещо да допълните. Виждам, че няма и предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от 

ЗОЗЗ, чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ДДооппъъллвваа  РРеешшееннииее  №№  118800  оотт  2222..1122..22002200  ггооддииннаа  ннаа  ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  --  ДДееввиинн  вв  

ппррааввннооттоо  ооссннооввааннииее  сс  ччлл..  22,,  аалл..  33  ии  ччлл..  1177аа,,  аалл..  11  оотт  ЗЗООЗЗЗЗ.. 

 

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

гласува: 
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13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 09.02.2021 г. относно:Даване 

съгласие за започване на процедура по възлагане на обществена поръчка. 

Докладва: Председател на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП”, като комисията по „УТОССГС” 

прави две предложения: 

1. В II-ра обособена позиция от техническата спецификация в 

маршрутното разписание за линията Девин – Смолян, която се изпълнява 

целогодишно от понеделник до петък, началния час на тръгване от автогара Смолян 

да бъде променен от 15.10 на 15.00 часа. 

2. В VII римско - Изисквания към участниците в поръчката в т. 5 преди 

израза „база за сервизно обслужване и домуване на автобуси” да бъде добавено 

„собствена или наета”. 

Имате думата, ако желаете нещо да допълните. Виждам, че няма и 

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

 

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

 
- Колеги подлагам на гласуване първото предложение на ПК 

„УТОССГС” - В II-ра обособена позиция от техническата спецификация в 

маршрутното разписание за линията Девин – Смолян, която се изпълнява 

целогодишно от понеделник до петък, началния час на тръгване от автогара Смолян 

да бъде променен от 15.10 на 15.00 часа, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Колеги подлагам на гласуване първото предложение на ПК 

„УТОССГС” - В VII римско - Изисквания към участниците в поръчката в т. 5 преди 

израза „база за сервизно обслужване и домуване на автобуси” да бъде добавено 

„собствена или наета”, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 26 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 6, във връзка с чл. 

17, ал. 6 и ал. 7 от Закона за автомобилните превози, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за започване на процедура по възлагане на обществена 

поръчка с предмет „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни 

линии от републиканската и областната транспортни схеми от квота на Община 

Девин и автобусните линии от общинската транспортна схема, съгласно утвърдени 

маршрутни разписания по три обособени позиции”. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 15.02.2021 г. относно: Отчет за 

дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при община Девин през 2020 година. 

Докладва: Председател на Общински съвет - Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от ПК „ОМДСТК”. Имате думата, ако желаете нещо да допълните. 

Виждам, че няма и предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 2 от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община 

Девин за 2020 година. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 15.02.2021 г. относно: 
Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - План за регулация и 

застрояване (ПУП-ПРЗ), за урегулиран поземлен имот (УПИ) I-15055, 15057, 

15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 

(проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура в м. „Язовира”, 

с. Осиково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата 

за питания по ДЗ. Колеги искам да направя едно предложение да допълним 

в правното основание чл. 73, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за 

горите. Други колеги. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението което направих да 

допълним правното основание с чл. 73, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона 

за горите, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 28 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 125 от 

Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 135 от ЗУТ и във връзка 

с чл. 73, ал. 1, т. 2 и чл. 75, ал. 2, т. 2 от Закона за горите, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на проект за промяна на Подробен 

устройствен план - План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ), за УПИ I-15055, 

15057, 15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 

(проектен номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура, в м. „Язовира”, в 

землището на с. Осиково, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за промяна на подробен 

устройствен план-план за регулация и застрояване ПУП-ПРЗ, за УПИ I-15055, 15057, 

15028 – за крайпътен отдих, кв. 1 и разширение с част от ПИ 54198.15.60 (проектен 

номер 54198.15.100) за техническа инфраструктура, в м. „Язовира”, в землището на 

с. Осиково, община Девин. 

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

гласува: 

 

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

 

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

 

Г-н Семчев:- Предлагам процедурно предложение 10 минути почивка. 

 

Г-жа Василева:- 10 минути почивка. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС” и ПК 
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„БФЕФП”. Имате думата за питания и въпроси по ДЗ. Заповядайте г-н 

Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, г-н Иванов, колеги общински 

съветници и гости в залата, аз имам само една препоръка и няма да правя 

предложения. Прави ми впечатление г-н Иванов, че след смяна на 

служители в отдела на общинска собственост, малко се наруши 

управлението на имоти общинска собственост, имам предвид отдаването под 

наем, но се надявам, че с течение на времето това ще се промени и нещата 

ще бъдат така както трябва да са. Прави ми впечатление, че от миналата 

година и по миналата година има имоти, които са включени в програмата за 

разпореждане в общинската собственост, но търгове за тях не са обявявани. 

Най вероятно това се дължи на това, че са сменени служителите и не сте 

имали време да ги обявите и да бъдат отдадени съгласно разпоредбите на 

Закона за общинската собственост. Това създава напрежение между 

търговците, които ползват имотите взети реално с проведени търгове и с по 

високи наеми отколкото за имоти, които са съседни на техните терени и това 

по някакъв начин внася напрежение между самите търговци. Има имоти с 

изтекли договори от над 10 години, а продължават да ползват имотите. Така 

се губят средства за бюджета, а да не говорим, че това е и в разрез на 

разпоредбите на Закона за общинската собственост. Така, че надявам се 

това нещо тази година да се отработи. Засилвам вниманието и по друг 

въпрос особено по малките населени места да вмените или просто да 

ангажирате кметовете по населени места да намерят имотите общинска 

собственост, които се ползват неправомерно от граждани, защото на 100 % 

съм сигурен, че има много такива особено в близост до населените места 

било то земеделски земи или пък терени, които са в общинската 

собственост. Това е една ниша от която ние може да докараме още приходи 

в общинския бюджет. Ако е нужна някаква помощ за такива терени мога да 

ви окажа. Това е моята препоръка към вас. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев напълно ви подкрепям. 

Колеги много добре знаете, че програмата за управление и разпореждане с 

общински имоти е отворена. Тя може целогодишно да се актуализира. Така, 

че това, което предложи г-н Чаушев може да стане. Други колеги. 

Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаема г-жо Председател, г-н Иванов, колеги и 

гости в залата моят въпрос е свързан със съдбата на общинския басейн, ако 

може да разясните подробно какво възнамерявате, защото доколкото знам 

вече е готов. Ако може подробности. Благодаря. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- По отношение на общинския плувен басейн както 

виждате не е включен в програмата за управление и разпореждане с 

общинска собственост. Към настоящия момент се правят анализи 

аргументирано за това колко ще ни струва това да стопанисваме общинския 

басейн на нас данъкоплатците на община Девин, колко ни струва 

изграждането на общинския басейн, с какви средства е изграден общинския 

градски басейн и всички заедно ще вземем решение как да бъде 

стопанисван.  

 

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

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 29 

На основание чл. 21 , ал. 1, т. 8 и т. 12 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл. 4, 

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

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 година, неразделна част от това решение. 

 
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” 
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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 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 15.02.2021 г. относно: Приемане 

на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на територията на Община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на ПК „ОМДСТК”. Имате думата за питания по ДЗ. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 30 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 

196, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Девин, съгласно Приложението. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 15.02.2021 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за УПИ І – Спортна площадка и УПИ 

ХІ – За обществено обслужване в кв. 155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) 

с идентификатор 20465.502.1494 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.502.1495 по кадастралната карта 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. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Г-н Иванов 

внесе яснота, но все пак, ако имате въпроси, заповядайте. Виждам, че няма 

и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 31 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, 

във връзка с чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 3, ал. 

2, т. 3 от Закон за общинската собственост (ЗОС),  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Одобрява задание за проект за промяна на Подробен устройствен план – 

План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – 

Спортна площадка и Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – За обществено 

обслужване в кв. 155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.502.1494 и поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1495 по 

кадастралната карта на гр. Девин. 

2. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) І – Спортна 

площадка и Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ – За обществено обслужване в кв. 

155 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 и 

поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. 

Девин. 

3. Обявява за публична общинска собственост, поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.1495 по кадастралната карта на гр. Девин, който се 

предава към поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1494 по  кадастралната 

карта на гр. Девин. 

 

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 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 15.02.2021 г. относно: 

Определяне на пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд за 

индивидуално и общо ползване от собственици или ползватели на животновъдни 

обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), 

за стопанската 2021/2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата 

за мнения и предложения по ДЗ. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, г-н Иванов, колеги и гости в 

залата в петък след заседанието на комисията при разглеждането на 

документите се натъкнах на един казус, които може да създаде проблем 

сред животновъдите и при разпределението на пасищата и ливадите. Първо 

ще направя едно питане и след това ще направя и съответното 

предложение. Какво ще стане с имотите, които в момента са с изтичащи 

договори към 30.09.2021 г. и липсват в списъка, който ни предстои да 

утвърждаваме, защото се натъкнах на казуси, които касаят около десетина 

животновъди в нашата община, които имат изтичащи договори за пасища, 

мери и ливади към 30.09.2021 г. и по силата на Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи, те се ползват с право за разпределяне на 

същите тези имоти, като ползватели по предишни договори. Ако тези имоти 

ги няма в този списък какво се случва с тях. Ние по този начин ще лишим 
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тези животновъди от ползването на тези пасища и ливади, за които най 

вероятно те са полагали грижи да бъдат стопанисвани така както са 

изискванията и което ще ги лиши от възможността за кандидатстване на 

субсидии за съответната стопанска година. Натъкнах се на около 70-80 

такива имота, който касаят всички землища на територията на община 

Девин обхващащи общо около 10 ползватели. Още повече, че комисията, 

която разпределя пасищата мерите и ливадите излиза с протокол за 

разпределяне и този протокол съгласно разпоредбите на чл.37и, ал.10 от 

ЗСПЗЗ да бъде обжалван. В този случай, аз ще направя едно предложение 

всички тези имоти, които са с изтичащи договори към 30.09.2021 г. да бъдат 

включени в този списък, които ни предстои да гласуваме, за да може 

съответните животновъди и ползватели, които към момента ги ползват, ако 

си подадат отново заявление за преразпределение на тези площи да имат 

възможност да ги ползват пак, тъй като заявленията се приемат до 

10.03.2021 г. Знаете, че този списък се одобрява един път в началото на 

годината и няма възможност за допълване. 

 

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

г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря г-н Чаушев. Възможно е да е основателно 

това предложение с оглед на това, че се подменя състава както в общинска 

собственост така и в отдела, които отговаря за разпределението на 

общинските мери и пасища. С оглед на това, аз ви задавам един въпрос към 

вас като лице, което е компетентно в тази област, ако те не бъдат включите 

сега, а бъдат включени следващата година.  

 

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

 

Г-н Чаушев:- Няма проблем да бъдат включени следващата година, 

но за кандидатстване за следващата стопанска 2022-2023 година. Те ще 

бъдат лишени от правно основание за ползване на тези имоти през 

стопанската 2021-2022, което на някои от тях може да им се отрази и по 

поети ангажименти по програмата за развитие на селските райони и 

директните плащания. Значи ние, ако не ги включим тази година, а ги 

включим в списъка за догодина те ще имат право да кандидатстват за 

разпределението за 2022-2023, което ги лишава от една година, а някои от 

тях разчитат на тези общински мери и пасища, защото те са с по голяма 

площ и затова, аз ще направя едно предложение тези имоти да бъдат 

включени. Ще ги зачета и след това ще предоставя списъка, за да бъде 

оформено и решението. 
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Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Аз мисля, че мотивите, 

които изтъкнахте и това, което предложихте има основание. Други колеги. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги постъпи предложение от г-н Чаушев във връзка с договорите, 

които изтичат към 30.09.2021 г. не са включени в програмата и предлагам г-

н Чаушев да ги зачете и след това да ги предложа на гласуване. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 
Г-н Чаушев:- Зачита своето предложение за допълване към 

Приложение № 1 - списък на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен 

фонд (опф) земи по чл. 19, ал. 1 от зспзз за разпределение по чл. 37и от ЗСПЗЗ за 

стопанската 2021/2022 година с всички имоти касаещи всички землища на 

територията на община Девин. 

 

Г-жа Василева:- Колеги чухте предложението на г-н Чаушев, които 

е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 32 

 

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

и местната администрация, чл. 37и, ал.3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), и чл. 98, ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските 

земи (ППЗСПЗЗ),  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя размера и местоположението на пасищата, мерите и ливадите 

за общо и индивидуално ползване за стопанската 2021/2022 г., съгласно 

Приложение № 1. 

2. Приема правила за ползването на мерите и пасищата на територията на 

община Девин за стопанската 2021/2022 година, съгласно Приложение № 2. 
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3. Приема годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година, дава 

съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и индивидуално ползване и 

определя задълженията на общината и ползвателите за поддържането на мерите и 

пасищата, съгласно Приложение № 3. 

4. Определя годишна цена на декар за землищата от община Девин, в 

размер равен на размера на средното годишно рентно плащане за преходната 

стопанска година за землищата на общината, съгласно протокола на комисията, 

назначена от директора на областна дирекция „Земеделие” – Смолян по смисъла на 

§ 2е от Допълнителните разпоредби (ДР) на ЗСПЗЗ. Наемната цена за срока на 

договора да се актуализира всяка година спрямо размера на средното годишно 

рентно плащане за преходната стопанска година за землищата на общината. 

5. Дава съгласие договорите за наем на общински пасища, мери и ливади да 

бъдат сключвани за срок от 5 (пет) стопански години. 

6. Упълномощава кмета на общината да извърши всички последващи от 

решението действия. 

Неразделна част от настоящото решение са: 

• Приложение 1 – Списък на пасищата, мерите и ливадите от общински 

поземлен фонд (ОПФ) земи по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за разпределение по чл. 37и от 

ЗСПЗЗ за стопанската 2021/2022 година  

• Приложение 2 – Правила за ползването на мерите и пасищата на 

територията на община Девин за стопанската 2021/2022 година 

• Приложение 3 – Годишен план за паша на община Девин за стопанската 

2021/2022 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” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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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 21 точка от дневния ред 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 15.02.2021 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд (ОПФ) – с. Лясково, 

община Девин, област Смолян, а именно: имот с идентификатор № 44848.6495, имот 

с идентификатор № 44848.6.565 и имот с идентификатор № 44848.6.219. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”, но, ако 

имате въпроси заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура 

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

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 33 

 

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

местната администрация, и във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закон за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и чл. 90, ал. 3 от Наредбата за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



 

Протокол № 2 от 22.02.2021 г. 

39 
 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделски земи – ниви от 

Общински поземлен фонд чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване, 

както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.495 по КККР на с. Лясково, с 

площ 9410 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян. 

2. Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.565 по КККР на с. Лясково, с 

площ 15996 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян. 

3. Поземлен имот с идентификатор № 44848.6.219 по КККР на с. Лясково, с 

площ 10898 кв. м., местност „Хърговица“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян. 

Публичният търг да се проведе след изтичането на срока на Договор № 172 от 

15.02.2016 г. за предоставянето на земеделска земя под наем от Общински поземлен 

фонд. 

II. Определя начална тръжна цена на годишния наем за имотите, предмет на 

публичния търг с явно наддаване, както следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор № 44848.6.495 по КККР на с. Лясково, с 

площ 9410 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян началната тръжна цена на годишния наем за 

ползване на имота е в размер на 237,13 лв. (двеста тридесет и седем лева и 

тринадесет стотинки). 

2. За поземлен имот с идентификатор № 44848.6.565 по КККР на с. Лясково, с 

площ 15996 кв. м., местност „Бодотина“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян началната тръжна цена на годишния наем за 

ползване на имота е в размер на 422,29 лв.(четиристотин двадесет и два лева и 

двадесет и девет стотинки). 

3. За поземлен имот с идентификатор № 44848.6.219 по КККР на с. Лясково, с 

площ 10898 кв. м., местност „Хърговица“, трайно предназначение на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване: нива, находяща се в землището на с. 

Лясково, община Девин, област Смолян началната тръжна цена на годишния наем за 

ползване на имота е в размер на 287,71 лв. (двеста осемдесет и седем лева и 

седемдесет и една стотинки). 

III. Срокът за отдаване под наем на посочените в т. I земеделски земи е 5 

(пет) стопански години. 
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IV. 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 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги не са постъпили такива съгласно 

правилника за работа на общинския съвет, ако някой от вас има някакви 
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въпроси да заповяда. Виждам, че няма поради изчерпване на дневния ред 

закривам днешното заседание. Благодаря ви на всички вас за присъствието. 
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