
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 4 от 01.04.2021 година 

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

01.04.2021 година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват:  

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 14, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов - Кмет на Община Девин 

Елка Станчева – Секретар на община 

Слави Бочуков – Директор на БКС 

Румен Радев - Началник на РС „ПБЗН” 

 

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 10. 

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 общински съветници и кворума е 

14. 

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

предварително. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 15.01.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за 

ретранслатор, с. Стоманево, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 15.01.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана улица от 

о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т.900 в рамките на ПИ 20465.506.627, сключване 

на предварителни договори за обособяване на нова улична регулация и изменение 

на урегулираните поземлени имоти УПИ II-411, УПИ III-410, УПИ IV-409 и 

поземлените имоти ПИ 20465.506.409, ПИ 20465.506.410, ПИ 20465.506.411, в кв. 

129, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2021 г. относно: 

Продължаване срока на действие на Разрешително № 31610011 от 21.04.2011 г. за 

водовземане на минерална вода от находище Беденски бани, община Девин, област 

Смолян на „Орфей хотел” АД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за 

дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 

комплекс, гр. Девин /ЦПЛР - ОДК/ за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Девин за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 02.03.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП - ПРЗ, за УПИ XVI - За охранителна зона на ВН и 

подземни гаражи, (ПИ) с идентификатор 20465.503.725 и УПИ XV - 721, поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 в кв. 14 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 02.03.2021 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, за част от УПИ II - За стопански 

сгради в кв. 31 по плана на с. Триград, в обхват поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 73105.501.545, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.492, 

част от поземлен имот (ПИ) с идентификатор 73105.501.496 и част от поземлен имот 

(ПИ) с идентификатор 73105.501.493 по кадастралната карта на с. Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 16.03.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински движими вещи – товарен автомобил. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 16.03.2021 г. относно: Приемане на 

списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г., съгласно 

разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2021 г. относно: Дарение на 

имоти, общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 16.03.2021 г. относно: 
Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), 

за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, 

кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 17.03.2021 г. относно: 
Подпомагане на Сдружение „Местна инициативна група Девин – Смолян“, при 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., с проектно предложение „Популяризиране на местната 

идентичност чрез иновативни практики на територията на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 17.03.2021 г. относно: 
Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 18.03.2021 г. относно: 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство”- Девин за 2020 г. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 19.03.2021 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2020 г. И предстоящи задачи за 2021 година. 

Докладва: Председателя на общински съвет 
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 22.03.2021 г. относно: 

Процедурата по ликвидация на „Медицински център-1 - Девин” ЕООД гр. Девин. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020, за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на 

община Девин за периода 2019-2024 г.“ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Девин за периода 2020 – 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 г.“ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 24.03.2021 г. относно: 

Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект „Изграждане на нов горски автомобилен 

път „Клисе Кидик Лисичево” находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора” гр. 

Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-жа Василева:- Имате думата за предложения. Заповядайте г-н Иванов.  
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Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми дами и господа 

общински съветници искам да оттегля ДЗО - 52 от 02.03.2021 г. и на нейно място да 

включим в дневния ред ДЗО - 70 от 31.03.2021 г. причината поради, която оттеглям 

докладната записка е възникналите въпроси по време на комисиите провокирани от 

пропуски в актуването на недвижимите имоти през 2018 г. На следващата сесия ще 

обясним допълнително и ще внесем яснота в обяснителната записка към докладната 

каква е причината по която я входираме отново. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Колеги пред вас е ДЗО – 70 от 

31.03.2021 г. относно: Приемане на решение за освобождаване от заплащане на 

наем за наемателите на общински имоти за които са въведени временни 

противоепидемични мерки касаещи спиране или ограничаване на дейността им. 

Докладната записка е входирана на основание чл. 67, ал. 1 от Правилника за 

работата и организацията на общинкия съвет, неговите комисии и взаимодействието 

му с общинка администрация. Предлагам докладната да влезне в ДР и да бъде на 

мястото на точка 7, която отпадна от дневния ред. Други колеги. Виждам, че няма и 

затова предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

  

Колеги подлагам на гласуване предложението, което направих като т. 7 да 

влезе ДЗО – 70 от от 31.03.2021 г. относно: Приемане на решение за освобождаване 

от заплащане на наем за наемателите на общински имоти за които са въведени 

временни противоепидемични мерки касаещи спиране или ограничаване на 

дейността им. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува: 

 

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

 

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

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 15.01.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за 

ретранслатор, с. Стоманево, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 



 

Протокол № 4 от 01.04.2021 г. 

6 
 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 15.01.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана улица от 

о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т.900 в рамките на ПИ 20465.506.627, сключване 

на предварителни договори за обособяване на нова улична регулация и изменение 

на урегулираните поземлени имоти УПИ II-411, УПИ III-410, УПИ IV-409 и 

поземлените имоти ПИ 20465.506.409, ПИ 20465.506.410, ПИ 20465.506.411, в кв. 

129, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2021 г. относно: 

Продължаване срока на действие на Разрешително № 31610011 от 21.04.2011 г. за 

водовземане на минерална вода от находище Беденски бани, община Девин, област 

Смолян на „Орфей хотел” АД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за 

дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 

комплекс, гр. Девин /ЦПЛР - ОДК/ за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Девин за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 02.03.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП - ПРЗ, за УПИ XVI - За охранителна зона на ВН и 

подземни гаражи, (ПИ) с идентификатор 20465.503.725 и УПИ XV - 721, поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 в кв. 14 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от от 31.03.2021 г. относно: 

Приемане на решение за освобождаване от заплащане на наем за наемателите на 

общински имоти за които са въведени временни противоепидемични мерки касаещи 

спиране или ограничаване на дейността им.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 16.03.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински движими вещи – товарен автомобил. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 16.03.2021 г. относно: Приемане на 

списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г., съгласно 

разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2021 г. относно: Дарение на 

имоти, общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 16.03.2021 г. относно: 
Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), 

за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, 

кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 17.03.2021 г. относно: 
Подпомагане на Сдружение „Местна инициативна група Девин – Смолян“, при 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., с проектно предложение „Популяризиране на местната 

идентичност чрез иновативни практики на територията на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 17.03.2021 г. относно: 
Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 18.03.2021 г. относно: 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство”- Девин за 2020 г. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 19.03.2021 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2020 г. И предстоящи задачи за 2021 година. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 22.03.2021 г. относно: 

Процедурата по ликвидация на „Медицински център-1 - Девин” ЕООД гр. Девин. 
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Докладва: Председателя на общински съвет 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020, за 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на 

община Девин за периода 2019-2024 г.“ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Девин за периода 2020 – 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 г.“ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 24.03.2021 г. относно: 

Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект „Изграждане на нов горски автомобилен 

път „Клисе Кидик Лисичево” находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора” гр. 

Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 15.01.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имот общинска собственост – сграда за 

ретранслатор, 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 всички ДЗ са разгледани и обсъдени на работни заседания на комисиите.  

ДЗ има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата за 

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

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

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 от ЗОС, чл.19, ал.1, 

чл.30, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа 

инфраструктура,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем без търг и конкурс на сграда с 

идентификатор 69465.3.53, местност „Стара махала” по Кадастрална карта и 

кадастрални регистри на с. Стоманево, със застроена площ 48 кв. м., предназначена 

за телекомуникационни дейности, с адрес: област Смолян, община Девин, с. 

Стоманево, актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 1535 от 04.06.2009 г.; 

вид собственост: общинска частна, на „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 

КОМПАНИЯ“ ЕАД, с ЕИК 831642181, седалище и адрес на управление: гр. София, 

п.к. 1784, район „Младост”, бул. „Цариградско шосе” № 115И, с месечна наемна 

цена, в размер на 400 (четиристотин) лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна 

оценка за отдаване под наем от лицензиран оценител, за срок от 10 (десет) години.  

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

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

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 15.01.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана улица от 

о.т.897, през о.т.898, о.т.899 до о.т.900 в рамките на ПИ 20465.506.627, сключване 

на предварителни договори за обособяване на нова улична регулация и изменение 

на урегулираните поземлени имоти УПИ II-411, УПИ III-410, УПИ IV-409 и 

поземлените имоти ПИ 20465.506.409, ПИ 20465.506.410, ПИ 20465.506.411, в кв. 

129, гр. Девин. 

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. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”, 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 11, чл. 40, ал. 2, т. 3 и и 

чл. 21, ал. 4 от Закона за общинската собственост, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за 

устройство на територията   

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост нереализирана улица от о.т.897, 

през о.т.898, о.т.899 до о.т.900, част от ПИ 20465.506.627 в кв. 129, по Подробен 

устройствен план (ПУП) на гр. Девин, с площ 243 кв.м. 

2. Включва в раздел III „Замяна” на Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2021 г., част от имот 20465.506.627 с 

площ 156 кв.м. 

3. Дава съгласие за сключване на предварителни договори за замяна на 

следните общински имоти: 

3.1. Част от имот – общинска собственост, с идентификатор 20465.506.627, с 

площ 65 кв.м., участващ в имот с проектен идентификатор 20465.506.5 по 

Кадастрална карта и кадастрални регистри (КК и КР) на гр. Девин с цена 1177 лв. с 

ДДС, за имот с проектен идентификатор 20465.506.4, с площ 90 кв.м., образуван от 

имот 20465.506.411, собственост на Виктор Руменов Баргански, Маргарита 

Викторова Лишева, Виктор Руменов Сакалийски и Стоянка Костадинова Барганска, с 

цена 1629 лв. с ДДС. Община Девин не доплаща разликата в цената. 

Приобретателите Виктор Руменов Баргански, Маргарита Викторова Лишева, 

Виктор Руменов Сакалийски и Стоянка Костадинова Барганска да заплатят 2.6% 

местен данък върху стойността на по-скъпия имот в размер на 35.30 лв. 

3.2. Част от имот – общинска собственост, с идентификатор 20465.506.627, с 

площ 91 кв.м., участващ в имот с проектен идентификатор 20465.506.2 по КК и КР 

на гр. Девин с 91/210 идеални части и цена 1647 лв. с ДДС за имот, с проектен 

идентификатор 20465.506.3, с площ 68 кв.м, образуван от имот 20465.506.410 

собственост на Владимир Стефанов Митев, с цена 1231лв. с ДДС.  
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В уравнение на дяловете Владимир Стефанов Митев да заплати на Община 

Девин разликата в цената на имотите от 416 лв. с ДДС, както и 2.6% местен данък 

върху стойността на по-скъпия имот 35.68 лв. 

3.3. След влизане в сила на плана кметът на община Девин да сключи 

окончателни договори за замяна. 

4. 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 – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 
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Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 24.02.2021 г. относно: 

Продължаване срока на действие на Разрешително № 31610011 от 21.04.2011 г. за 

водовземане на минерална вода от находище Беденски бани, община Девин, област 

Смолян на „Орфей хотел” АД. 

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: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, § 133, ал. 9 от Преходни и 

заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за 

водите, във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква а), предложение второ, във връзка с 

чл. 78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Продължава срока на действие на Разрешително № 31610011 от 21.04.2011 

г. за водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение 

Шахтов кладенец, с титуляр „Орфей хотел” АД, със седалище и адрес на управление 

– гр. Девин, ул. „Цветан Зангов” № 14, в имот УПИ VI, кв. 43 по плана на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, с разрешен годишен обем 4 073 куб. м/годишно, до 

21.04.2031 г. 

 

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 
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4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 01.03.2021 г. относно: Отчет за 

дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 

комплекс, гр. Девин /ЦПЛР - ОДК/ за 2020 година. 

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”, но, ако имате допълнителни въпроси, моля 

заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 49 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 20 , във връзка с чл. 

17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за дейността на Центъра за подкрепа за личностно развитие 

– Общински детски комплекс, гр. Девин за 2020 год., съгласно приложението. 

 

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 01.03.2021 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Девин 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. Ако имате допълнителни 
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въпроси, моля заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Девин за 2020 г. и Таблица с индикатори за наблюдение 

и въздействие, съгласно приложенията. 

 

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 02.03.2021 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП - ПРЗ, за УПИ XVI - За охранителна зона на ВН и 

подземни гаражи, (ПИ) с идентификатор 20465.503.725 и УПИ XV - 721, поземлен 

имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 в кв. 14 по плана 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. ДЗ има положително 

становище от ПК „УТОССГС” но все пак, ако имате нещо да допълните, моля 

заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 51 

 

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),  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ – За 

охранителна зона на ВН и подземни гаражи, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.503.725 по кадастралната карта на гр. Девин и Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХV-721, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 по кадастралната 

карта на гр. Девин в кв. 14 по плана на гр. Девин. 

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

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХVІ – За 

охранителна зона на ВН и подземни гаражи, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

20465.503.725 по кадастралната карта на гр. Девин и Урегулиран поземлен имот 

(УПИ) ХV-721, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.503.721 по кадастралната 

карта на гр. Девин в кв. 14 по плана на гр. Девин. 

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

идентификатор 20465.503.725 с площ от 4 кв.м., които се предават към улица.  

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от от 31.03.2021 г. относно: Приемане 

на решение за освобождаване от заплащане на наем за наемателите на общински 

имоти за които са въведени временни противоепидемични мерки касаещи спиране 

или ограничаване на дейността им.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. 

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

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 52 

 

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

общинската собственост (ЗОС),  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Освобождава от заплащане на наем, за времето на въведеното ограничение 

и спиране на дейността, наемателите на всички общински имоти, за които в 

условията на извънредна епидемична обстановка по смисъла на чл. 63, ал. 1 от 

Закона за здравето, по надлежния законов ред се въвеждат или са въведени 
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временни противоепидемични мерки, включващи временно спиране или 

ограничаване на експлоатацията или режима на работа на обекти с обществено 

предназначение и/или други обекти или услуги. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 16.03.2021 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински движими вещи – товарен автомобил. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги ПК „УТОССГС” не 

излиза със становище с 1 глас „Против” и 5 гласа „Въздържали се”, ПК 

„БФЕФП” дава положително становище по ДЗО. Имате думата за питания или 

въпроси по нея. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

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

залата.Действително потвърждавам като председател на ПК „УТОССГС”, че 

комисията не стигна до становище относно проекта за решение на ДЗ, 

поради факта, че се оформи един дебат затова колко би могъл да струва 

ремонта на този автомобил. Дали е нужно изобщо да се продава и дали 

общината ще загуби от това, че ще го продаде или ще спечели от това, че 

ще го ремонтира.По време на дебатите в комисията ми се искаше да 

дебатираме по съвсем друга линия, но така се завъртяха нещата, че се 

започна спор колко ще струва ремонта на този автомобил. Аз се изморих от 

това отношение. Нямам претенцията да знам колко може би ще струва 

ремонта на този автомобил, но като погледна назад във времето и 

наблюденията, които имам, който и специалист, която и фирма да докараме 

да го гледа този автомобил всеки ще даде една цена различна от предишния 

с една единствена цел според мен, да може да вземе ремонта. Оттам нататък 

какво ще се случи с този ремонт и колко ще стигне реалната цена за 

ремонта на автомобила това е другата страна на въпроса. Искам да се върна 

малко назад във времето.Този автомобил е част от автомобилите, които 

община Девин получи по един договор по ПУДООС, а по старите общински 

съветници макар и всичко вие останалите сте се запознали каква техника 

беше докарана, как беше приета, по какъв начин беше приета и от кой беше 

приета, но това е друга тема и няма да се връщам назад във времето. Просто 

моето лично мнение, е че тази техника която ние получихме по този договор 

изобщо не трябваше да бъде приета, но е факт, че я има. Иска ми се дебата 

да го завъртим в друга посока в следния смисъл, ако ние утре в другия ден 

дадем съгласието си в момента да продадем този автомобил и приемаме 

презумпцията, че се случи нещо с големия автомобил „Рено”, което извозва боклука 

за Барутин какво правим в този момент. Искаше ми се по време на комисията да 

завъртим дебата точно по тази тема, но не можа да се получи и аз си направих труда 

да си направя собствени изводи и ходих да го видя. Сега пак казвам, че не съм 

специалист и да кажа колко може да струва, може да струва и три може и пет хиляди 

този ремонт. Дебатирахме на дълго и на широко с директора на БКС, което извършва 

дейност по сметосъбирането, сметоизвозването и сам за себе си стигнах до извода, 
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че при една индивидуална продажба на този автомобил няма да се стигне до 

някаква голяма криза с боклука при авариране на основния автомобил, който 

извозва сместа към депото в Барутин, защото това се случвало назад във времето и 

аз съм бил свидетел даже и колеги, който работят в БКС са били свидетели, че 

„Реното” по едно време беше дълго време в ремонт и този автомобил, които сега се 

предлага за продажба извършваше точно тази дейност и извозваше боклука. Ако в 

момента ние нямаме подсигурен резервен автомобил, който при евентуален проблем 

с голямата машина да вози боклука в Барутин, тогава може да се получи една такава 

криза на боклука и с изчерпване на сметището, защото няма с какво да се вози. 

Обаче ние имаме един друг автомобил, които е малко по-малък и на който му 

предстои един лек ремонт. Надявам се с него при евентуален такъв проблем да може 

да се извози боклука и уверението, което получих от директора на БКС беше, че 

няма да се получи една такава голяма криза ако се развали случайно „Реното”. Аз 

ще подкрепя тази докладна записка. Изводите, които съм си направил ме водят към 

точно това. Благодаря ви. 

 
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-жо Тодорова. 
 
Г-жа Тодорова:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, 

колеги и гости в залата значи, аз си направих труда да отида и да видя 

автомобила и то си направих труда не сама да го видя, защото не съм 

толкова специалист с тази техника. Водих си човек, които разбира от 

ремонти и въобще исках да видя горе долу заслужава ли си това 

упражнение, което искаме да го направим тоест да се лишим от този 

автомобил или не и стигнах до следния извод видимо автомобила единствено 

кабината основно е повредена. Една кабина струва между 3 000 и 4 000 лв. има и 

други неща, които трябва да се отстранят и след консултация може би между 8 000 

най много 10 000 лв. ще ни струва един ремонт на такъв автомобил. Гледайки 

докладната и предложението за продажба 3 800 лв. без ДДС това да ви кажа колеги 

е равностойност на само на гумите с джантите може би, защото те са почти нови. Да 

не говорим, че ако тръгнем да го продадем на желязо сигурно ще вземем повече 

пари и питам се, ако има интерес да направи така, че утре, ако излезе от строя 

другия автомобил, които вози нашия боклук към Барутин ще трябва да плащаме 700 

лв. на чужд превозвач на ден за извозване вместо да ремонтираме този автомобил и 

да си имаме под ръка една такава кола. Значи това за мен колеги не е нито в 

интерес на общината, нито в интерес на нас гражданите и жителите на общината, 

нито в интерес на работещите в БКС и ще моля наистина да вземем адекватно 

решение, защото в края на краищата, аз не знам дали общината чак толкова е 

закъсала за едни 5 000 лв. и просто почвам да си мисля, че наистина тука в услуга 

на интерес на частни интереси се прави всичко това. Благодаря. 
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Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Тодорова, обръщам се към колегите 

съветници, които ползваха тази докладна за предизборна кампания при срещата с 

работещите в общинското предприятие. Хората работещи там не можем да ги 

излъжем като част от тях са специалисти в тази област и бяха излъгани, а те могат 

да направят съпоставка с предишното управление какво беше закупено за 500 000 

лева, каква техника или по-точно какви железарии включително и тази машина. Как 

колега съветник беше притиснат и той подписа документа с особено мнение. Имат 

пряко впечатление за всичко това. Имат и впечатление за това как в рамките на 

една година общината разплати стари задължения 480 000 лв. и това е в резултат на 

работа, работа и работа, не на плакат, а на практика с анализи и финансова 

дисциплина. Г-жо Тодорова, тъй като аз и вие сме много компетентни в много 

области включително и в момента с техниката, затова и аз искам да бъде интересна 

в публичното пространство затова колеги, искам да направя едно предложение и ви 

моля да ме подкрепите сумата да бъде от 3 838 лв. на 10 000 лв. и ще следя колко 

пъти тази докладна ще влезне в зала и след това ще направя публично изявление 

когато се получи крайния резултат с това превозно средство. Да стане както 2015-та 

година на първата сесия гласувахме чакъла, които стоя, стоя, стоя краде се от него и 

крайния резултат го знаете - няма чакъл. Благодаря ви. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Право на реплика и към вас 

и към г-жа Тодорова. Искам да мина в друга тема, недейте да превръщаме 

сесията на общински съвет в предизборни агитации и да използваме община 

Девин, работата на БКС и техниката, която е взета с предизборни цели от 

която и да е политическа сила, защото ние живеем в тази община и ние сме 

избрани от хората на тази община да работим за тях.Да работим и да 

създаваме условия за живеене в тази община независимо от кой от коя 

партия е. Аз съм го казвал още при полагането на клетвата. Така, че много 

ви моля нито едните, нито другите да използвате автомобила за някакви 

предизборни мероприятия и надявам се това да не се случва. Аз подчертах в 

моето изказване г-жо Тодорова, че съм си направил труда да видя, че 

община Девин разполага с друг автомобил и този автомобил е бил ползван 

точно за тази цел, а вие когато сте ходили там надявам се сте го видели, 

стои там в ляво и може да се ремонтира за много по малко пари и доколкото 

получих информация ремонта няма да му е голям. След ремонта му при една 

криза с големия автомобил няма да се плаща.Ако пък вие знаете, че се 

плаща на някоя частна фирма кажете, аз съм сигурен и съм убеден и като 

общински съветник, ако видя такова нещо, че се получава, аз първи ще 

вдигна шум за това, че возенето на боклука при една авария с големия 

автомобил се дава на частна фирма при положение, че си имаме един 

камион, а имаме и депо, което в най лошия случай може да съхранява 
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боклука до два месеца, ако с малкия камион се вози до Барутин при авария 

на големия автомобил. Благодаря.  

 
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Основателна ви е 

забележката към мен. Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова:- Реплика към г-н Чаушев, този малък вие сам 

казахте автомобил колко ще вози боклук и колко ще се вдигне цената на 

боклука.  

Реплика към г-жа Василева, нищо подобно не се прави в момента. 

Вие знаете много добре и се познаваме не от вчера с вас и знаете когато 

видя нещо нередно, което се предлага, аз реагирам своевременно и не 

използвам абсолютно никого в тази предизборна надпревара, а просто 

виждам, че в момента това решение ще доведе до загуба на всички нас, на 

работещите в БКС, защото утре, като се лишим от такъв автомобил и се 

повреди единствения, които имаме в такъв нали се сещате, че ще затънем в 

боклуци. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Тодорова нали се сещате когато 

закупихме железата, за 500 000 лв. тогава взехме решение целия общински 

съвет, защото беше 5 април, а срока за гаранцията изтичаше на 7 април. 

Взехме решение тези, които бяха в гаранция да могат да се върнат, но 

никой не зачете даже и мнението на общински съвет. Заповядайте г-н 

Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Кой има интерес? Това ми направи впечатление в 

изказването на г-жа Тодорова. Интерес имаме всички ние жителите на Община 

Девин и работниците в общинското предприятие да подобряваме условията на 

работа в това предприятие, да правим анализи, за да намалим разходите и да 

повишим приходите и да правим анализи на база на тези анализи и да надграждаме 

направеното управленията преди нас. Какво има в предвид за една година и пет 

месеца мисля, че доказахме, че с добра организация и с повишаване ефективността 

в общинското предприятие имаме добри резултати в него. Успяхме да разплатим 

неразплатени осигуровки, ще си направя труда, ако искате да знаете в какъв размер 

благодарение на това, че направихме анализи как да возим боклука до Доспат и 

каква икономия можем да направим. Това, че с този автомобил, с който возим 

боклукът за Доспат стоеше две години неработещ и боклука се возеше с 

катастрофиралия автомобил и с един по-малък самосвал и разходите за превоз с тях 

бяха безумно високи. Затова, че с около 3 000 лв. направихме ремонт на машината, 

с която возим боклука и около една година тази машина направи много голяма 

икономия, затова, че тя е специализиран автомобил с него се возят повече от 10 
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тона на един път боклук до сметището. За това, че в някой от следващите докладни 

ще видите, че ние се стремим да модернизираме нашия автопарк. Ще направим 

предложение, за да купим комбиниран багер, с който да облекчим работата на 

предприятието и да се стремим да откликнем на нуждите на населението. Това, че 

след няколко сесии ще внесем докладна, с която да поискаме съгласието на 

общинския съвет за нов кредит от ПУДОС, с който да закупим по-модерна техника 

чрез, която да направим така града ни да бъде по чист и населените места да бъдат 

по чисти и да облекчим работата на служителите в общинското предприятие. Затова 

да, аз не съм компетентен, ние сме възложи изработването на експертна пазарна 

оценка, но все пак волята на общинския съвет е да прецените на каква цена ще 

бъде продадена тази техника. Със сигурност освен това, което сте видели както 

казахте че кабината на автомобила струва 3 000 – 4 000 лв., но той автомобила не 

се движи само с кабина г-жо Тодорова, този автомобил е претърпял пътно-

транспортно произшествие. Възможно е нещо под кабината също да е за смяна, 

възможно шасито да е усукано и така нататък. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Тодорова.  
 

Г-жа Тодорова:- Реплика г-н Иванов. Хубаво е че сте си направили 

труда нали за всичко това, но, защо тогава не поискахте както сте 

възложили ремонтите и така нататък на фирмата да дойте и да направи 

оглед и да направи анализ първоначален от какво се нуждае, от какви 

ремонти и горе долу на каква цена. Ние всички общински съветници да се 

запознаем, защото вие казвате, че правите анализи на всичко, но в случая 

ние нямаме пред нас точно колко ще струва приблизително един такъв 

ремонт. Благодаря.  

 

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

 

Г-н Иванов:- Г-жо Тодорова, вие като общински съветник също можете да 

възложите на експерт, който да направи експертиза ако оспорвате нашето 

предложение. Тука има снимки, аз съм си направил труда ходил съм няколко пъти да 

оглеждам автомобила. Действително ударът е бил сериозен и според мен нали 

действително пораженията по него не са само видими има и скрити поражения. Ето 

снимки съм ви приложил и разбира се пак подчертавам вие сте лицата, вие сте 

органа, който решава автомобила на каква цена ще бъде продаден.  

 

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

 

Г-н Чаушев:- Извинявам се че отново взимам думата, но към вас г-

жо Василева, моля ви оттеглете си предложението, което направихте, 
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защото малко ми звучи несериозно, защото все пак оценката, която е 

направеназа началната тръжна цена на автомобила е направена от 

лицензиран оценител. Така, че това ви моля. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Чаушев, аз имам право, просто държа и ще го 

предложа на гласуване. Други колеги. Заповядайте г-н Семчев.  

 

Г-н Семчев:- Аз преди да предложа процедура по прекратяване на 

разискванията, защото темата излиза извън контекста на докладната 

записка г-н Иванов по време на дебатите в комисията разбрах, че този 

автомобил няма застраховка каско. Поне така ме уведоми вашият 

представител зам. кмет г-н Юруков. Препоръка е не е ваша работа, а на 

директора на предприятието, ако наистина нямат автомобилите каско да ги 

направят, защото може да последва и втори и трети инцидент и само трябва 

да гласуваме за продажба на автомобилите. Това е препоръка, а това, че г-

жа Василева направи предложение има право, общинския съвет може да 

вдигне до 2,5 размера на оценката както и да занижи до 0,5%. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Семчев. Има предложение за 

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

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението, което направих сумата от 3 838 лв. 

да бъде 10 000 лв. без ДДС, който е съгласен моля да гласува: 

 

7 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

11. Приема се. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Право на отрицателен вот. Искам да запомните 

днешната дата 01.04.2021 г. и да бройте от тук нататък колко пъти тази 

докладна ще влезе в дневен ред на сесия на общински съвет до края на 

годината. Благодаря. 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 53 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23,               

ал. 3, т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. НЕ ДАВА СЪГЛАСИЕ:  

1 За продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване на 

товарен автомобил ИВЕКО СТРАЛИС, с рег. № СМ 4553, собственост на община 

Девин. 

2. Определя начална тръжна цена на автомобила, предмет на публичния 

търг, в размер на 10 000 лв. (десет хиляди) лева. 

3. 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 – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ПРОТИВ” 

Венета Стамова Тодорова – „ПРОТИВ” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „НЕ ГЛАСУВА” 

 

7 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

13. Не се приема. 

 

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

 

Г-н Шанов:- Предлагам 10 мин. почивка. 

 

Г-жа Василева:- Обявявам 10 мин. почивка. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 16.03.2021 г. относно: Приемане на 

списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 г., съгласно 

разпределението по чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост. 

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 на ПК „УТОССГС”. Имате думата за питания или въпроси по нея. 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 54 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 във връзка с 

ал. 1 от Закона за общинската собственост, и чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3 за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и 

продажба на жилища – общинска собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема списък – Приложение № 1, съдържащ броя, вида и 

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 година, 
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разпределени по групи съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), както следва: 

1. за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди; 

2. за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти 

са отчуждени за общински нужди; 

3. ведомствени; 

4. резервни. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

Неразделна част от решението е Приложение № 1 – списък на броя, вида и 

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2021 година, 

съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

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

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 16.03.2021 г. относно: Дарение на 

имоти, общинска собственост. 

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 на ПК „УТОССГС”. Ако имате нещо да допълните, моля 

заповядайте. Виждам, че няма и предлагам прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 55 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, чл. 35, ал. 5 и ал. 6 от 

Закона за общинската собственост, чл. 25, ал. 1, ал. 3, т. 1, ал. 4 и ал. 5 от ЗСПЗЗ и 

чл. 30, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските 

земи (ППЗОЗЗ), във връзка с чл. 2, ал. 3 и чл. 17а, ал. 1 от Закона за опазване на 

земеделските земи (ЗОЗЗ), чл. 2, ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Изразява предварително съгласие за промяна на предназначението на 

земеделски имоти – от публична в частна общинска собственост, с начин на трайно 

ползване – пасища, както следва: 

1. 2683 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.162.31, 

находящ се в землището на с. Беден, община Девин, област Смолян, по КККР, 

одобрени със заповед № РД-18-121 от 21.02.2019 г. на изпълнителния директор на 

АГКК, местност „КАТРАНИЦА“, с площ 24 529 кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 
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10, номер по предходен план: 162031, съседи: 03112.164.7, 03112.161.16, 

03112.162.27, 03112.161.4, 03112.162.29, 03112.162.30, вид на собствеността: 

общинска публична, АОС № 2837/10.03.2021 г., който участва в образуването на 

проектен имот с идентификатор 03112.162.42, за изпълнението на обект: 

„Основен ремонт на горски автомобилен път „Беденски бани – Водениците“. 

2. 852 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.165.14, находящ 

се в землището на с. Беден, община Девин, област Смолян, по КККР, одобрени със 

заповед № РД-18-121 от 21.02.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, 

последно изменение на КККР, засягащо поземления имот, е от 13.12.2019 г., 

местност „КАТРАНИЦА“, с площ 61 310 кв. м, трайно предназначение на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване: пасище, категория на земята: 

10, номер по предходен план: 165014, съседи: 03112.167.94, 03112.167.35, 

03112.167.36, 03112.167.38, 03112.167.37, 03112.168.4, 03112.165.9, 03112.161.16, 

03112.165.15, 03112.164.7, 03112.165.12, 03112.164.6, 03112.165.7, 03112.166.9, 

03112.166.12, 03112.166.10, 03112.167.13, 03112.166.15, 03112.167.12, 

03112.166.11, 03112.167.11, 03112.167.14, 03112.167.15, 03112.167.24, 

03112.167.25, 03112.167.28, 03112.167.29, 03112.167.26, 03112.167.30, вид на 

собствеността: общинска публична, АОС № 2836/22.02.2021 г., който участва в 

образуването на проектен имот с идентификатор 03112.165.16, за 

изпълнението на обект: „Основен ремонт на горски автомобилен път „Беденски бани 

– Водениците“ 

II. Определя петгодишен срок на предварителното съгласие за промяна на 

предназначението на имотите по т. I. 

III. Обявява от публична в частна общинска собственост, поради отпаднало и 

променено предназначение, следните поземлени имоти, общинска собственост: 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.162.42 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 2 801 кв. м, при съседи: поземлен имот (ПИ) от 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с идентификатор 03112.161.4 

и площ 1210030 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.17 и площ 60458 

кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.162.43 и площ 21846 кв. м, ПИ от КККР 

с идентификатор 03112.161.16 и площ 9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 

03112.164.7 и площ 2148 кв. м. Проектът изменя кадастралната карта на 

територията на поземлените имоти, като отнема площ: 117 кв. м от поземлен имот 

с идентификатор 03112.164.7, последно изменение на КККР, засягащо ПИ: няма 

данни за изменение, трайно ползване на територията: земеделска, начин на трайно 

ползване (НТП): за селскостопански, горски, ведомствен път, вид на 

собствеността: общинска публична, площ: 2265 кв. м; 2683 кв. м от поземлен 

имот с идентификатор 03112.162.31, последно изменение на КККР, засягащо ПИ: 
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няма данни за изменение, трайно ползване на територията: земеделска, начин на 

трайно ползване (НТП): пасище, площ: 24529 кв. м., вид на собствеността: 

общинска публична. 

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.23 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 929 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

03112.154.7 и площ 5164 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.154.14 и площ 

37127 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 16998 кв. м, ПИ от КККР с 

идентификатор 83274.2.1013 и площ 214708 кв. м, ПИ от КККР 83274.2.1586 и площ 

2556 кв. м, ПИ от КККР 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 

03112.154.18 и площ 4166 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.154.22 и 

площ 134 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.154.24 и площ 392 кв. м. 

Проектът изменя кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като 

отнема площ: 929 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.154.13, 

последно изменение на КККР, засягащо ПИ: няма данни за изменение, трайно 

ползване на територията: земеделска, начин на трайно ползване (НТП): за 

селскостопански, горски, ведомствен път, вид на собствеността: общинска 

публична, площ: 2667 кв. м. 

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.21 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 90 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 

16998 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1587 и площ 1095 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, проектен имот с 

идентификатор с идентификатор 03112.154.22 и площ 134 кв. м, проектен имот с 

идентификатор 03112.154.20 и площ 1122 кв. м. Проектът изменя кадастралната 

карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ: 90 кв. м от 

поземлен имот с идентификатор 03112.154.13, последно изменение на КККР, 

засягащо ПИ: няма данни за изменение, трайно ползване на територията: 

земеделска, начин на трайно ползване (НТП): за селскостопански, горски, 

ведомствен път, вид на собствеността: общинска публична, площ: 2667 кв. м. 

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.16 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 852 кв. м, при съседи: проектен имот с идентификатор 
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03112.165.17 и площ 60458 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.18 и 

площ 121 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.161.16 и площ 9401 кв. м, 

проектен имот с идентификатор 03112.165.20 и площ 15652 кв. м. Проектът изменя 

кадастралната карта на територията на поземлените имоти, като отнема площ:              

852 кв. м от поземлен имот с идентификатор 03112.165.14, последно 

изменение на КККР, засягащо ПИ, е от 12.12.2019 г., трайно ползване на 

територията: земеделска, начин на трайно ползване (НТП): пасище, вид на 

собствеността: общинска публична, площ: 61 310 кв. м. 

IV. Дарява на ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ „ДЪРЖАВНО ГОРСКО 

СТОПАНСТВО – ШИРОКА ЛЪКА“, БУЛСТАТ 2016195800332, седалище и адрес на 

управление: община Смолян, с. Широка лъка, представлявано от директора Тодор 

Георгиев Кушлев, правото на собственост върху следните имоти, частна общинска 

собственост: 

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.162.42 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 2 801 кв. м, при съседи: поземлен имот (ПИ) от 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) с идентификатор 03112.161.4 

и площ 1210030 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.17 и площ 60458 

кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.162.43 и площ 21846 кв. м, ПИ от КККР 

с идентификатор 03112.161.16 и площ 9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 

03112.164.7 и площ 2148 кв. м. 

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.23 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 929 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

03112.154.7 и площ 5164 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.154.14 и площ 

37127 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 16998 кв. м, ПИ от КККР с 

идентификатор 83274.2.1013 и площ 214708 кв. м, ПИ от КККР 83274.2.1586 и площ 

2556 кв. м, ПИ от КККР 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 

03112.154.18 и площ 4166 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.154.22 и 

площ 134 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.154.24 и площ 392 кв. м.  

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.154.21 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 90 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

83274.2.1588 и площ 1505 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1585 и площ 
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16998 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 83274.2.1587 и площ 1095 кв. м, ПИ от 

КККР с идентификатор 03112.154.6 и площ 3915 кв. м, проектен имот с 

идентификатор с идентификатор 03112.154.22 и площ 134 кв. м, проектен имот с 

идентификатор 03112.154.20 и площ 1122 кв. м.  

4. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.16 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 852 кв. м, при съседи: проектен имот с идентификатор 

03112.165.17 и площ 60458 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.18 и 

площ 121 кв м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.161.16 и площ 9401 кв. м, 

проектен имот с идентификатор 03112.165.20 и площ 15652 кв. м. 

5. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.19 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 555 кв. м, при съседи: ПИ от КККР с идентификатор 

03112.161.16 и площ 9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.20 и 

площ 15652 кв. м. 

6. Поземлен имот с проектен идентификатор 03112.165.18 от проект за 

нанасяне на одобрения със заповед № АП-03-17-292 от 16.09.2020 г. на областния 

управител на област Смолян, парцеларен план за обект: „Основен ремонт на горски 

автомобилен път „Беденски бани – Водениците“, находящ се на територията на ТП 

ДГС „Широка лъка“, с площ 121 кв. м, при съседи: проектен имот с идентификатор 

03112.165.17 и площ 60458 кв. м, ПИ от КККР с идентификатор 03112.161.16 и площ 

9041 кв. м, проектен имот с идентификатор 03112.165.16 и площ 852 кв. м, проектен 

имот с идентификатор 03112.165.20 и площ 15652 кв. м. 

V. 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 – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов –  „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 58 от 16.03.2021 г. относно: 
Разглеждане на проект за Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП), 

за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в урегулиран поземлен имот (УПИ) I, 

кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. Осиково, община Девин, с язовир „Въча“. 

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 на ПК „УТОССГС”. Имате думата за питания или въпроси по нея. 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 56 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 

125 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 135 от ЗУТ, 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 подробен устройствен 

план-парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в 

урегулиран поземлен имот(УПИ) I, кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. 

Осиково, община Девин, с язовир „Въча”, преминаващ през ПИ54198.15.34, ПИ 

54198.15.38-горска територия и ПИ 54198.15.15. 

2. Дава разрешение за изработване на проект за подробен устройствен 

план-парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Път, свързващ комплекс „Чилингира” в 

урегулиран поземлен имот(УПИ) I, кв. 1 местност „Старото лозе”, землище с. 

Осиково, община Девин, с язовир „Въча”, преминаващ през ПИ54198.15.34, ПИ 

54198.15.38-горска територия и ПИ 54198.15.15. 

 

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

гласува: 

 

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

 
Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 17.03.2021 г. относно: 
Подпомагане на Сдружение „Местна инициативна група Девин – Смолян“, при 

кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № 

BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., с проектно предложение „Популяризиране на местната 

идентичност чрез иновативни практики на територията на СНЦ „МЕСТНА 

ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“. 

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 на ПК „БФЕФП”. Имате думата, ако желаете нещо да допълните. 

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

моля да гласува: 
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12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие Община Девин да подпомогне Сдружение с нестопанска цел 

„Местна инициативна група Девин – Смолян“, при кандидатстване по процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.476 по подмярка 19.1 „Помощ 

за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., с проектно предложение 

„Популяризиране на местната идентичност чрез иновативни практики на територията 

на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВИН – СМОЛЯН“. 

2. Дава съгласие Община Девин да осигури съфинансиране на проекта в 

размер на 3,2% от заявеното финансиране, но не повече от левовата равностойност 

на 3200 евро /три хиляди и двеста евро/. 

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

действия по реализация на настоящото Решение. 

  

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

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 60 от 17.03.2021 г. относно: 
Предложение за промяна на бюджета на община Девин 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. ДЗ има положително 

становище на ПК „БФЕФП”. Имате думата, ако желаете нещо да допълните. 

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

моля да гласува: 

 



 

Протокол № 4 от 01.04.2021 г. 

36 
 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за публичните 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. Одобрява промяна в Инвестиционната програма на община Девин за 2021 

година, както следва: 

1.1 ХІV ЦЕЛЕВИ ТРАНСФЕР ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ 

1.1.1 Придобиване на транспортно средство - комбиниран багер-товарач, на 

автомобилен ход с допълнително оборудване - гребло за сняг с гумен нож – 160 000 

лв. 

2. Одобрява промяна по бюджета на община Девин в дейност 832 „Служби и 

дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата”  

2.1 Параграф 10-20 „Разходи за външни услуги”  -  (-160 000) лв. 

2.2 Параграф 52-04 „Придобиване на транспортни средства” – 160 000 лв. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА”  

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Предлагам 10 мин. почивка. 

 

Г-жа Василева:- Обевявам 10 мин. почивка. 

 

Г-жа Чолакова: 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 18.03.2021 г. относно: 

Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие 

„Благоустройство и комунално стопанство”- Девин за 2020 г. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

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

 

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

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

ако желаете нещо да допълните. Г-н Бочуков е в залата. Виждам, че няма и 

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

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 59 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „Благоустройство и комунално стопанство” - Девин за 2020 г., съгласно 

приложението. 

 

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

гласува: 

 

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

11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 19.03.2021 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2020 г. И предстоящи задачи за 2021 година. 

Докладва: Председателя на общински съвет 

 

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

 

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

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

ако желаете нещо да допълните. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, 

колеги, аз имам само една малка препоръка г-н Иванов нека, ако има 

възможност тази година да се постараем да изпълним поне една от 

препоръките, които г-н Радев ги пише вече шеста година поред, за да може 

догодина да дадем повод да каже и той, че поне една сме му изпълнили. 

Блаагодаря. 

 

Г-н Чолакова:- Благодаря ви г-н Чаушев. Други колеги. Виждам, че 

няма и предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

РЕШЕНИЕ № 60 

 

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

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I .Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2020 г. и 

предстоящите задачи за 2021 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Дейността по осъществяване на Държавен противопожарен контрол 

/ДПК/ да продължи по създадения ред, като проверките да са задълбочат 

през 2021 г. особено на тези обекти, които не успяха да се извършат през 

2020 г. поради затваряне заради епидемичната обстановка или 

възстановяване на дейността.  

2. Привеждане на дейността по линия на Държавен противопожарен 

контрол /ДПК/, съобразно последните изменения и допълнения на Наредба № 

8121з-882 от 04.09.2020 г. 

3. Да продължи контрола във фазите на инвестиционния прогрес - 

проектиране и строителство, запазване и повишаване на взискателността при 

проверки в обекти в експлоатация.  

4. Да се продължи контрола над дежурните смени по стриктно 

попълване на всички документи.  

5. Строго спазване на мерките за безопасност от личния състав при 

осъществяването на Държавен противопожарен контрол /ДПК/, 

пожарогасителната и спасителна дейност, спазване на мерките за лични 

защита и лични предпазни средства /ЛПС/ във връзка с корона вируса. 

 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 63 от 22.03.2021 г. относно: 

Процедурата по ликвидация на „Медицински център-1 - Девин” ЕООД гр. Девин. 

Докладва: Председателя на общински съвет 
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Г-н Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

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

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

Имате думата за питания по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местна администрация, чл. 6, ал. 1, чл. 9, чл. 16, ал. 1, т. 

3, т. 16, чл. 19, ал. 1, т. 1 от Наредбата за реда за упражняване правата на 

собственик на община Девин в търговските дружества и чл. 270, ал. 1 и ал. 2 

от Търговския закон,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема крайния ликвидационен баланс на „Медицински център - 1 

Девин” ЕООД, гр. Девин в ликвидация към 18.02.2021 година. 

2. Приема пояснителния доклад към баланса. 

3. Приема цялостен Отчет на ликвидатора за дейността му към 

18.02.2021 г. 

4. След приключване на процедурата по ликвидация няма 

неразпределено имущество на „Медицински център - 1 Девин” ЕООД, гр. 

Девин в ликвидация. 

5. Приключва окончателно ликвидацията на „Медицински център - 1 

Девин” ЕООД, гр. Девин в ликвидация и възлага на ликвидатора да извърши 

практическите и правни действия по процедурата за заличаване на 

дружеството от Търговския закон. 

6. Освобождава ликвидатора Страхил Лалов от отговорност по 

дейността му като ликвидатор на „Медицински център - 1 Девин” ЕООД, гр. 

Девин в ликвидация, считано от датата на заличаване на дружеството в 

Търговския регистър. 

 

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

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА”  

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Г-жа Василева: 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 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. Колеги искам да ви 

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

Имате думата за питания и въпроси по ДЗ. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 8/27.01.2020 

г. на Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2022 г.“ – Приложение 1. 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за 

управление на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020, 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 ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. Имате думата за предложения и 

питания по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

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

самоуправление и местната администрация и чл. 52, ал. 1 и ал. 9 от Закона за 

управление на отпадъците,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет на кмета на община Девин, за изпълнение на 

общинската програма за управление на отпадъците на община Девин за 2020 

година, съгласно Приложение 1. 

 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на 

община Девин за периода 2019-2024 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 „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. 

Ако имате някакви въпроси относно очета, заповядайте. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 64 
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На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 34/12.02.2020 

г. на Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на „Програма за енергийна 

ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“ – Приложение 1. 

 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на годишен отчет за 2020 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Девин за периода 2020 – 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 „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. 

Имате думата за мнения и предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение  № 

60/18.05.2020г. на Общински съвет – Девин, Общински съвет – Девин 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин за периода 2020 г. – 

2022 г. – Приложение 1. 

 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 24.03.2021 г. относно: Приемане 

на отчет за 2020 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 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 „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”, 

но, ако имате въпроси, заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 7/27.01.2020 

г. на Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2020 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“ – Приложение 1. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 24.03.2021 г. относно: 

Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект „Изграждане на нов горски автомобилен 

път „Клисе Кидик Лисичево” находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора” 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”, но, ако 

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

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

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 67 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, 

ал. 1, т. 5 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 75, ал. 4 от 

Закона за горите,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява проект на ПУП-ПП за обект „ Изграждане на нов горски 

автомобилен път „ Клисе Кидик- Лисичево“ находящ се на територията на ТП „ДЛС- 

Извора“ гр. Девин 

 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

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

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 
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Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23. 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 

въпроси да заповяда. Виждам, че няма поради изчерпване на дневния ред 

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

 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова /Дата: 05.04.2020 г./ 
Младши експерт  
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