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ПРОТОКОЛ 

 

№ 16 от 24.11.2022 година 

 

 

От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 24.11.2022 

година /четвъртък/ 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 

 

Гости - граждани 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

Иванов, гости в залата добре дошли на днешното редовно 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 15. 

Отсъства г-жа Тодорова по уважителна причина. Откривам днешното заседание на 

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

заседанието се присъедини останалия колега г-н Кехайов и кворума е 16. 

 

Колеги, всички сте запознати с дневния ред, ако някой от вас иска да вземе 

отношение относно него , моля да заповяда. Виждам, че няма, затова предлагам 

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

 

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

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 26.10.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по процедура 
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BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 27.10.2022 г. относно: Одобряване 

на Общ устройствен план на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 27.10.2022 г. относно: Продажба 

на застроен имот с идентификатор 20465.503.820, частна общинска собственост, 

находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Младежка” № 36, на 

собственика на законно построена в него сграда. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 27.10.2022 г. относно: Учредяване 

отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 20465.502.293, за 

изграждане на фотоволтаична инсталация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 27.10.2022 г. относно: 

Предоставяне на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно 

управление на Териториално поделение на Националния осигурителен институт - 

Смолян, изнесено работно място - град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 27.10.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за намаление на продажната цена на лек автомобил с прекратена 

регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован на шаси с 

идентификационен № VF1HJD20163834515, и двигател № H5HB470D250911, 

собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 04.11.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински проектен имот с идентификатор 73105.501.634. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 04.11.2022 г. относно: Продажба 

на застроен имот с идентификатор 20465.501.565, частна общинска собственост, 

находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Гордю войвода” № 12, 

на собственика на законно построена в него сграда. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 09.11.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 162 от 20.10.2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 10.11.2022 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа +”, Договор 

№ BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с В  х. № ДЗО – 198 от 10.11.2022 г. относно: 

Одобряване на Доклад за последваща оценка за изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 10.11.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне безвъзмездната финансова помощ BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 10.11.2022 г. относно: Връчване 

на Почетен знак с лента на удостоените със званието „Почетен гражданин на град 

Девин“. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 11.11.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имоти – терени публична общинска 

собственост за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 202 от 11.11.2022 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2022 

г. до м. юни 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 15.11.2022 г. относно: 

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

развитието на туризма в община Девин за 2022 година от Програмата за развитието 

на туризма в община Девин за 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 15.11.2022 г. относно: Вътрешни 

компенсирани промени в план – сметката за разходите по събирането, транспортиране 

и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 16.11.2022 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на процедура по реда на Глава двадесет и пета от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на автобусни линии по три 

обособени позиции от общинската, областната и републиканската транспортна схема 

за обществен превоз на пътници. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 16.11.2022 г. относно: Приемане 

на „Програма за опазване на околната среда на община Девин за 2021 – 2028 г. и 

Приемане на програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 

2021 г. – 2028 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207 от 16.11.2022 г. относно: 

Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208 от 16.11.2022 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване за УПИ II - за озеленяване кв. 19, ПИ 17957.501.318 и част 

от улична регулация по плана на с. Грохотно, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209 от 16.11.2022 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване за УПИ XXVI, кв. 48, ПИ 20465.501.28 и част от улична 

регулация по плана на гр. Девин, общ. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210 от 16.11.2022 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г.  
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Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: – Колеги, ако някой от вас иска да вземе отношение относно 

дневния ред, моля да заповяда. Виждам, че няма, затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 26.10.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по процедура 

BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2021-2027. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

че има положително становище на ПК „ЗСПЕ“ и ПК „БФЕФП“. Имате думата за мнения 

и предложения. 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 № 178 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 от 

Закон за социалните услуги, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да подаде проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2021-2027. 



 

Протокол № 16 от 24.11.2022 г. 

6 

2. Почасовите мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 

лица с увреждания и възрастни хора, предоставяни в рамките на проекта, да се 

ползват от потребителите без заплащане на такса. 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме необходимите 

действия по подготовка и кандидатстване с проектно предложение. 

 

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 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 27.10.2022 г. относно: Одобряване 

на Общ устройствен план 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. Искам да ви информирам, че 

има положително становище на всички постоянни комисии към общински 

съвет. Имате думата за мнения и предложения. Заповядайте г-н Шанов  

 

Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмете, 

Уважаеми колеги, скъпи граждани, знаеме, че е минал доста дълъг период на 

обсъждане с предложение за този проект, вчера забелязахме и най вероятно 

всички имаме вина за землището на село Гьоврен,че е допусната грешка при 

нанасянето на вилно селище. Нашият регион, особено региона от 

Триградското ждрело, около Триград е много важно да бъде развиван 

правилно региона. Смятам, че е много необходимо да се поправи тази грешка 

по някакъв начин, тъй като това е единственото землище, единствената 

местност в Гьоврен, която има реални шансове да се финансира и развива. 

На самата местност си има енергоснабдяване, има и водоем, просто е 

допусната грешка. Нанесена е вилната зона някаде около 100 метра в дясно 

в скалите, вместо в реалната част на землището. Важно ми е  да отговорите по 

някакъв начин има ли варианти и бихте ли направили нещо, за да бъде 

поправена тази грешка. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов, заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря. Уважама г-жо Председател, Уважаеми г-н 

Шанов, Уважаеми дами и господа, общински съветници. Доколкото разбирам, 
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вие казвате, че е допусната грешка, тъй като е нанесена в съседство местност 

на няколко метра от местността, в която би следвало да имат терени жителите 

на село Гьоврен, а те имат инвестиционни намерения. Ако действително е 

допусната грешка според заданието, което е зададено в първоначалното 

проектиране, ще се обърнем към фирмата и ще поправим грешката, която е 

допусната с фактическа грешка, ако е възможно. В случай, че не е възможно 

това, общия устройствен план може да бъде променян и поемаме ангажимент 

да направим процедура за промяна на общия устройствен план само в случай, 

че се налага да я правим.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов, заповядайтег-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Благодаря г-жо Председател. В самата местност имат 

доста хора имоти. Знаете, че нашите планински райони са много трудни и са 

много малки самите земеделски парченца. Аз ще инициирам заявления от 

всички, които имат наследници или собственици на имотите с подписка, която 

да входираме в Община Девин, но после промяната на общо устройствен план 

знаем, че ще бъде много трудна. Държим това да се случи с явна фактическа 

грешка. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов, заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря, аз мисля, че тази подписка ще помогне, за 

да коригираме пропуска като грешка, като в самото изложение вие ще 

мотивирате вашето искане. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви 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 № 179 

 

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

местната администрация във връзка с чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на 

територията, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Одобрява Общ устройствен план /ОУП/ на Община Девин, съгласно 

Приложение 1. 

2. На основание чл. 127, ал. 6 от Закон за устройство на територията, 

решението да се обнародва в Държавен вестник и да се публикува в интернет 

страницата на Община Девин. 

3. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички последващи действия по 

отношение на проекта, съгласно Закона за устройство на територията. 

 

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 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 27.10.2022 г. относно: Продажба 

на застроен имот с идентификатор 20465.503.820, частна общинска собственост, 

находящ се в град Девин, община Девин област Смолян, ул. „Младежка” № 36, на 

собственика на законно построена в него сграда. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище на ПК „УТОССГС“ и ПК „БФЕФП“. Имате думата за 

мнения и предложения. 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 № 180 

 

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

и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 4, ал. 3, чл. 43, ал. 1 и ал. 4 и чл. 44, ал. 5 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 2022 година, като включва в раздел ІІ „Продажби” поземлен 

имот с идентификатор 20465.503.820, частна общинска собственост, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10 м). 

II. Дава съгласие да се продаде на Красимир Деянов Адъров с ЕГН 

8606306144, от град Девин, ул. „Рожен” № 4 поземлен имот с идентификатор 

20465.503.820 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и три 

точка осемстотин и двадесет), град Девин, община Девин, област Смолян, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. Девин, п. к. 4800, 

ул. „Младежка“ № 36, представляващ УПИ ХХV, кв. 15 по ПУП на град Девин, площ 

545 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.503.821, 20465.503.5082, 

20465.503.732, 20465.503.731, 20465.503.819, представляващ частна общинска 

собственост, съгласно акт за общинска собственост № 3012/23.08.2022 г., срещу 

сумата от 7 521 (седем хиляди петстотин петдесет и един лева) лв. без ДДС, 

съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител. 

III. Приобретателите на правото дължи всички данъци и такси по сделката. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА ” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

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

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 27.10.2022 г. относно: Учредяване 

отстъпено право на строеж в поземлен имот с идентификатор 20465.502.293, за 

изграждане на фотоволтаична инсталация. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 181 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, изречение второ, чл. 

7, ал. 2, изречение второ, чл. 34, ал. 6, чл. 37, ал. 4, т. 4, от Закона за общинската 

собственост, чл. 35, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, във връзка на чл. 62, ал. 2 от Закона за 

енергетиката, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 2022 година, като включва в раздел ІІІ „Отстъпено право на 

строеж“ „Изграждане на фотоволтаична инсталация, с площ 70 кв. м, в поземлен имот 

/ПИ/ с идентификатор 20465.502.293“. 

II. Декларира съгласие, чрез учредяване на възмездно и безсрочно право на 

строеж за изграждане на фотоволтаична инсталация, върху съществуващото 

слънцезащитно съоръжение „Пергола“ на терасата към ресторант „Роял“ - СОС с 

идентификатор 20465.502.293.4.4, находящ се в град Девин, улица „Дружба“ № 1, 

част от сграда с идентификатор 20465.502.293.4, разположена в ПИ 20465.502.293, 

съгласно издадена виза от главния архитект на Община Девин. 

III. Учредява на Таньо Ангелов Пехливанов с ЕГН 7008056101, действащ като 

едноличен търговец, с адрес: град Девин, ул. „Балканска” № 5, възмездно и 

безсрочно право на строеж за изграждане на фотоволтаична инсталация, с площ 

70 (седемдесет) кв. м, върху съществуващото слънцезащитно съоръжение 

„Пергола“ на терасата към ресторант „Роял“ - СОС с идентификатор 

20465.502.293.4.4, находящ се в град Девин, улица „Дружба“ № 1, част от сграда с 

идентификатор 20465.502.293.4, разположена в поземлен имот с идентификатор 

20465.502.293, (УПИ XII-293, кв. 40 по плана на град Девин), гр. Девин, община 

Девин, област Смолян, по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителен директор на АГКК, с площ 917 кв. м, трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид обществен обект, 

комплекс, съседи: 20465.502.294, 20465.502.5048, 20465.502.5038, 20465.502.292, 

20465.502.295, 20465.502.5029, акт за публична общинска собственост 

№3004/08.06.2022 г., с цена на отстъпеното право на строеж, в размер на 1 572 

(хиляда петстотин седемдесет и два) лева без ДДС, съгласно пазарна оценка на 

лицензиран оценител. 

IV. Приобретателят на правото дължи всички данъци и такси по сделката. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО 192 от 27.10.2022 г. относно: Предоставяне 

на част от имот, публична общинска собственост, за безвъзмездно управление на 

Териториално поделение на Националния осигурителен институт - Смолян, изнесено 

работно място - град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище на ПК „УТОССГС“ и ПК „БФЕФП“. 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. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 182 

 

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

и местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 7, 

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

имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 

I. Дава съгласие да бъде предоставено за безвъзмездно управление на 

Националния осигурителен институт, ТП на НОИ – Смолян, изнесено работно място – 

гр. Девин помещение – стая № 1 и № 1 а, с обща площ 28 (двадесет и осем) 

кв. м, находящо се на етаж 3, в сграда, публична общинска собственост, с 

идентификатор 20465.504.1030.3, област Смолян, община Девин, град Девин, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография 

и кадастър (АГКК), адрес: град Девин, ул. „Васил Левски“ № 1, функционално 

предназначение: друг вид обществена сграда, брой етажи 3, застроена площ 468 кв. 

м, разположена в поземлен имот с идентификатор 20465.504.1030, за срок от 10 

(десет) години. 

II. Предназначение, за което се предоставя помещението за безвъзмездно 

управление: офис за обслужване – изнесено работно място - град Девин към ТП на 

НОИ Пловдив.  

III. 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” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА”  

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

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 27.10.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за намаление на продажната цена на лек автомобил с прекратена 

регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован на шаси с 

идентификационен № VF1HJD20163834515, и двигател № H5HB470D250911, 

собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба. 

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 „УТОССГС“. 

Имате думата за мнения и предложения. 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 № 183 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация и чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 23, 

ал. 3, т. 1, чл. 46, ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за продажба на лек 

автомобил с прекратена регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован на 

шаси с идентификационен № VF1HJD20163834515, и двигател № H5HB470D250911, 

собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба. 

ІІ. Намалява с 50 % първоначалната тръжна цена на обявения за продажба 

лек автомобил с прекратена регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, компанован 

на шаси с идентификационен № VF1HJD20163834515 и двигател № H5HB470D250911, 

собственост на Община Девин, на прекупвач на части втора употреба на 2 525 (две 

хиляди и петстотин двадесет и пет ) лева без ДДС. 

ІІІ. В случай на не явяване на кандидати и обявяване на търга за непроведен 

лек автомобил с прекратена регистрация, марка „Дачия“, модел „Дъстер“, да бъде 

предаден за вторични суровини. 

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” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

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

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 194 от 04.11.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински проектен имот с идентификатор 73105.501.634  

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

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

 

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

има положително становище на ПК „УТОССГС“ и ПК „БФЕФП“. Имате думата за 

мнения и предложения. 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 № 184 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за 

общинската собственост, чл. 30, ал. 1 във връзка с ал. 2 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин и 

чл. 15, ал. 3 и ал. 5, във връзка чл. 17, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на 

територията,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост за 2022 година, като включва в раздел ІІ „Продажби” поземлен 

имот с идентификатор 73105.501.634, частна общинска собственост, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10 м.) с площ 56 кв. м. 

II. Одобрява сключения предварителен договор (Приложение № 1) 

между Община Девин от една страна и Юлиян Емилов Калницки, ЕГН 

6712176040 от друга страна за покупко-продажбата на проектен имот с 

идентификатор 73105.501.634 (седемдесет и три хиляди сто и едно точка 

петстотин и едно точка шестстотин тридесет и четири) от проект, постъпил в 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Смолян с вх. № 01-438015-

29.07.2022 г., който изменя кадастралната карта на село Триград, община Девин, 

област Смолян, одобрена със Заповед № КД-14-58/28.08.2012 г. на Изпълнителния 

Директор на АГКК, съгласно скица за проект № 15-920272/16.08.2022 г., с площ 56 

(петдесет и шест) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, 

начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 73105.501.627; 

73105.501.304; 73105.501.305; 73105.501.303; 73105.501.633, на стойност от 407,00 

(четиристотин и седем) лева без ДДС. Приобретателят Юлиян Емилов Калницки 

следва да заплати и 2,6% местен данък, в размер на 10,58 лв. (десет лева и петдесет 

и осем стотинки) 

ІII. Дава съгласие за сключване на окончателен договор между Община 

Девин от една страна и Юлиян Емилов Калницки, от друга страна за покупко-

продажба на имота, подробно описани в т. II. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 – предварителен договор 

за покупко-продажба на имота, описан в т. II. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 
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Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 04.11.2022 г. относно: Продажба 

на застроен имот с идентификатор 20465.501.565, частна общинска собственост, 

находящ се в град Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Гордю войвода” № 12, 

на собственика на законно построена в него сграда. 

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 „УТОССГС” 

към общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 185 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ, чл. 35, ал. 3 от Закона за 

общинската собственост (ЗОС), чл. 4, ал. 3 чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 4 от Наредба № 

2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти, 

общинска собственост, за 2022 година, като включва в раздел ІІ „Продажби” поземлен 

имот с идентификатор 20465.501.565, частна общинска собственост, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10м). 

II. Дава съгласие да се продаде на Красимир Емилов Пехливанов с ЕГН 

6807126109, от гр. Девин, ул. „Гордю войвода” № 12 поземлен имот с 

идентификатор 20465.501.565 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет 

точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и пет), гр. Девин, община Девин, 

област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес: гр. 

Девин, п. к. 4800, ул. „Гордю войвода“ № 12, представляващ УПИ II-565, кв. 46 по 

ПУП на град Девин, площ 468 кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 

20465.501.564, 20465.501.5006, 20465.501.5005, 20465.501.566, представляващ 

частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 

3016/30.09.2022 г., срещу сумата от 6 510,00 лв. (шест хиляди петстотин и десет 

лева) без ДДС, съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител.  

III. Приобретателите на правото дължи всички данъци и такси по сделката. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

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

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 09.11.2022 г. относно: Изменение 

на Решение № 162 от 20.10.2022 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 всички постоянни комисии към 

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. 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:  
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РЕШЕНИЕ № 186 

 

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

местната администрация, във връзка с чл. 99, т. 2 от Административнопроцесуалния 

кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 162 от 20.10.2022 г. в частта на т. 2, както следва: 

Дава съгласие да бъде осигурено съфинансиране за реализиране на проектното 

предложение от кандидата Община Девин, в размер на 12,20 % от общия бюджет за 

проектното финансиране - средства в размер на 5 002,00 лв. /пет хиляди и два лева/. 

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

1, предложение 2 от Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес – да се 

осигури топла храна за обяд на хора през зимните месеци, които не са в състояние 

сами или с помощта на свои близки да си осигуряват такава, както и за 

своевременното внасяне на коригираното проектно предложение във Фонд „Социална 

закрила“. 

 

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 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 10.11.2022 г. относно:  

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна 

грижа +”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 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. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 187 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за 

публичните финанси, 

, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

24 000,00 лв. (Двадесет и четири хиляди лева) за изпълнение на проект „Патронажна 

грижа +”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 г.  

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 31.08.2023 г. 

4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от АПК. 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се 

осигурят средства за изплащане на възнагражденията на лицата, назначени по 

проекта.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

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

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 10.11.2022 г. относно: Одобряване 

на Доклад за последваща оценка за изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Девин за периода 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. Колеги, искам да ви 

информирам, че докладната записка има положително становище на всички 

постоянни комисии към общински съвет. Имате думата за мнения и 

предложения. Заповядайте г-н Чаушев  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н 

Иванов, Уважаеми колеги, общински съветници. Аз искам да се спра само на 

няколко момента залегнали за доклада за последващата оценка на общинския 

план за развитие 2014 – 2020 година. Съгласно приетия общински план за 

развитие 2014 година и последващите доклади, междинни оценки и други 

такива на екипа, който следи изпълнението на общински план за развитие,  

Визията за развитието на община Девин според общинския план за развитие 

е следното цитирам: Община Девин, модерна община и туристически център 

с устойчиви политики на развитие. В общинския план за развитие са приети 

няколко приоритета, в които трябва да се развивала общината в този период 

2014-2020 г. Те са пет приоритета мисля, че бяха заложени, но според 
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визията за развитието на община Девин и така, както ние всички тук 

коментираме дълги години назад, че тази община трябва да се развива 

изключително и основно в сферата на развитието на туризма. Виждате, че 

икономиката, предприятията и така нататък, силно намаляват своя капацитет. 

Основния приоритет, по който ние трябва да работим от тук нататък с 

приемането на интегрирания план за развитие, който го направихме миналата 

година е в приоритет номер две и аз искам да се спра с няколко изречения на 

него. Какво ми е направило впечатление от целия този последващ доклад за 

оценка в края на периода на и общинския план за развитие. Приоритет номер 

две касае ефективното използване на природен и културен потенциал за 

устойчиво развитие на туризма и постигане на продуктово разнообразие. В 

последващата оценка екипа, който е правил оценката в този приоритет има 

заложени 16 индикатора, по които се следи изпълнението на този приоритет. 

Да, те са 16 индикатора с няколко такива стратегически цели, но какво ми 

прави впечатление, шест от индикаторите не могат да се оценят, други шест 

от индикаторите при тях изобщо не се отчита изпълнение. Надявам се всички 

от вас да са чели така подробно този доклад по тази последваща оценка, 

защото изводите от него ни дават насоки за това как трябва да се работи за 

напред. Продължавам, шест от тях не отчитат изобщо изпълнение. Няма да ги 

цитирам, защото те са различни, а два от индикаторите са дадени като 

изпълнени, два от индикаторите са дадени като частично изпълнени, три от 

индикаторите също не могат да се оценят и други два имат отрицателно 

изпълнение, един от индикаторите имат частично изпълнение и три изпълними 

индикатора, които включват нови обекти за туризъм, ново изградени 

туристически атракции за заведения, нови места за настаняване в град Девин 

и селата с туристически потенциал, което касае повечето според мен частни 

инвестиции. Защо наблягам на това нещо. Ако ние държим и искаме Община 

Девин да се развива като туристически център, наблягам с целогодишен 

туризъм, от тук нататък ние трябва да работим в тази насока независимо кой 

ще управлява общината. Говоря като цяло. Община Девин, виждате в момента 

се превръща в туристически център само през лятото. Всички ние го виждаме, 

даже може сега да излезете вън и да видите за какво става въпрос, което е 

съвсем недостатъчно според мен. Аз така го виждам в моите очи, защото 

Община Девин има голям потенциал. Всички ние го виждаме, но трябва нещо 

малко да се бутне колелцето, да се завърти както трябва. Какво имам в 

предвид. В интегрирания план за развитие най вероятно сме приели мерки, 

които ще водят и би трябвало да водят към тази посока. Въпроса е ние да ги 

задвижим тези мерки и в най скоро време, в следващите години, казвам в 

близките 1-2 години да започнем да ги изпълняваме, за да може туризма в 

Девин да придобие друг вид. Какво имам в предвид. Имам в предвид, че един 

турист като дойде да не се задържа 1-2 дена, защото за 2 дена може да 



 

Протокол № 16 от 24.11.2022 г. 

25 

обиколи всички туристически забележителности в района, ами да седи поне 

една седмица. С тази цел ние трябва да създаваме условията за туризма. 

Ролята на общината каква е: създаване на туристически пътеки, създаване на 

туристически атракции, създаване на целогодишни фестивали, които да 

привличат туристите, да се задържат повече време тук, защото това носи и 

приходи в нашата хазна. Затова исках да обърна внимание. Дано на всички 

нас ни е направило впечатление изводите от тази последваща оценка и 

мерките, които ще вземем с нашите решения и предложенията , които идват 

от общинска администрация към нас. Апелирам да са насочени изключително 

и в полза за развитието на туризма в град Девин.  Благодаря. 

 

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

 

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

Уважаеми дами и господа, общински съветници. Споделям това, което каза г-

н Чаушев. Вече няколко години се опитвам да обедя бизнеса на срещи с тях 

да работим съвместно. Ние екипа кръстихме стратегия за развитие на туризма, 

която обхваща част от дейностите, които изобщо не са оценени, и които 

частично са оценени, защото работейки ръка за ръка с бизнеса, заедно да 

структурираме туристическия продукт , заедно ще изработим маркетинговата 

стратегия за развитието на туризма, заедно ще определим какви туристически 

допълнителни атракции да изградим, каква публична инфраструктура трябва 

да се изгради, какви фестивали трябва да бъдат включени в културния ни 

календар и ще се радвам на срещата, която планираме малко преди коледните 

празници отново с туристическия бизнес, част от вас общинските съветници 

да се включите в тази дискусия, за да можем да усетят доверието в 

институцията Община и да ни възприемат като партньор и съвместно заедно 

да бъдем един отбор за напред, за благото и развитието на общината. Това е 

пътя и пресен пример е това, което се случи в Гьоврен, самоинициативата на 

местните жители, така десет години налагана вече почна да се говори за нея 

в национален мащаб и в световен мащаб. Това е пътя, а пък с помощта на 

общината, тоя път може да се съкрати. Благодаря.  

 

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

 

Г-н Чаушев:- Извинявам се, че взимам за втори път думата, но ме 

провокират думите. Това е така г-н Иванов. Ще се радвам да уведомите 

общинските съветници кога ще бъде тази среща, за да можем да изразим и 

нашето мнение спрямо бизнеса. Прав сте, че нищо няма да може да се случи, 

ако бизнеса и общината не вървят в една посока, ръка за ръка. Другото, което 

пропуснах да кажа , е че в интегрирания план за развитие на община Девин 
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за следващия период 2021-2027 година мисля, сигурно са заложени 

реализацията на различни инфраструктурни проекти свързани с туризма. 

Молбата ми е следната: в сега приключилия план имаме изпълнени няколко 

такива обекти, като туристическата пътека към Струилица-Калето нагоре, 

туристическата пътека към Храстево и така нататък, но впечатлението на 

туристите е смесено, защото онзи ден минах и по двете пътеки. Нямаме 

достатъчна поддръжка. Някой минавал ли е сега да видите за какво става 

въпрос. Искам да се обърне внимание на това ,защото сега като се тръгне по 

най - посещаваната туристическа пътека Струилица нагоре ще видите всички 

кътове за отдих, които са направени, като пейки, като масички и така нататък 

са обрасли с храсти, треви и всичко останало. Там изключително се разхождат 

туристите, които са външни и местните хора, които се разхождат нагоре. Така, 

че от тук нататък каквото и да се прави и това, което е направено, направете 

такава организация да придобият вид, в който да радва окото, защото в 

момента ви казвам, че са в окаяно състояние. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев, заповядайте г-н Шанов 

 

Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

Уважаеми колеги, колегата Чаушев е забелязал и направил извода от това. 

Ще помагате на сдруженията, ще им помагаме, защото ние имаме дейности, 

които ги споменаваме без да ни кара никой. Примерно ние сме чистили и 

пътеката за Вълчи камък. Иска се малко поощряване, поне така както направи 

г-н Иванов в последните години, има резултати с развитието на една атракция 

да кажем. Без значение дали се казва, тя Вълчи камък или се казва Грабене. 

Много правилно, ама искат помощ, защото те си имат своите разходи, имат си 

своите ангажименти. Всеки един от тях си има работа, както всеки един от 

нас си отива и си върши неговата работа, но пък те са хората. Щом са в 

участието на сдружението и ги боли, те ще помогнат. От друга страна тази 

среща е прекрасна и аз съм сигурен, че се е изпълнявала и преди това, по 

времето на г-н Даскалов. Опит има и вие сте опитвали с частния сектор, с 

бизнесмените, но да се говори е много трудно и докато ние като общество не 

разберем, че туризма се прави от по широк мащаб на институции и хора и 

частници, ще се въртим в този кръг на три месеца, на два месеца. Аз ще си 

рекламирам моето, ти твоето и така нататък. За жалост е така. Имаме една от 

най големите, даже най вероятно е една от най голямата легова база в област 

Смолян, като изключим Пампорово. Най много развитие можем да направим 

ние. Ето в Доспат как се поразвиха покрай язовира земеделските имоти, 

направиха си вили, каравани и така нататък. Има опит за по мащабно 

популяризиране, но пък е труден, много труден момент. Аз съм сигурен, аз 
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съм се опитвал лично да контактувам с хотелиерите, с някой се получава, с 

други не. Ти си имаш своята изгода, ама наща къде е. И от магазина има 

изгода. Ние го коментирахме в комисията по образование и туризъм миналия 

ден с колегите и с кмета. Всеки има изгода, абсолютно всеки човек, който 

живее в община Девин. Косвено или некосвено има по някакъв начин 

развитие. В Гьоврен не вярваха за развитието с магазинчето. Седем-осем 

човека ги наричаха глупаци преди десет години, но сега минават хора през 

магазина, взимат си кафенце, обядва, вечеря. Знам, че е трудно, но трябва 

да се говори най вече с бизнеса, за да може да ни помагат с рекламата. Г-н 

Чаушев е прав и го коментирахме също в комисията. Всяка една атракция, 

всяко едно различно и ново нещо, което има за посещение в околността ще 

носи до още една нощувка, до още малко консумираме и така нататък, но 

трудно става. Даже хотелите, аз не искам да рекламирам, но, аз имам една 

наследствена къща в село Гьоврен. Трябва да се направи реклама за 

атракциите, защото като има атракции покрай моята къща, те ще спят в моята 

къща, ще спят и при другите. Там вече е вътрешна конкуренция между 

хотелите и къщи за гости, кой дава по добри условия. Това е пазара, който 

самите хора, които трябва да предлагат и трябва да се конкурират, а не 

общината да ги финансира и да ги предлага. Аз не искам да ми я рекламират 

и ако зависи от мене, рекламата за моята къща да се изключи и да се сложи 

реклама за водопад или някаква красива дестинация, която може да се 

посети. Това е въпрос на много, много разговори, диалог и много компромиси 

от бизнеса, от общината и от всички нас. Ние също трябва да помогнем, 

защото се възприема малко егоистично. Колкото повече го мотаем, толкова 

повече се въртим в този кръг. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов. Аз искам да ви поздравя за 

тези млади хора в Гьоврен, а също така и г-н Иванов, който с лични средства 

направи тази статуетка на вълка. Вие вече отъпкахте пътя и показахте как 

може да се случи, макар и бавно. Резултата е на лице и този обект е 

посещаван както от български туристи, така и от чужди. Благодаря ви. 

Заповядайте г- н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, 

Уважаеми колеги. Това е приоритета за развитие на Девин, всички го знаем и 

от години всеки, който е имал възможност по някакъв начин да допринася, 

съм сигурен, че го е правил. Туризма е най важен за нашия район Девин. На 

всички ни е ясно, че със своето географско положение и природни дадености 

има страхотен потенциал за развитие. Общината чисто финансово много 

трудно може да подпомага тия процеси, чисто логистично може много да 
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направи и аз съм сигурен, че няма да откаже на никой и с каквото може ще 

помогне. Когато говорим за туризма като цяло, наистина в Девин можем да 

задържим туристите според много хора, които развиват този вид дейност два, 

три дни. Според мен не е точно така, защото Девин може да бъде изходен 

пункт за посещение не само на две пещери, има една, две Еко пътеки. Девин 

може да бъде изходен пункт зимата за посещение на пистите  в Пампорово, за 

язовир Доспат, изобщо много други неща, но просто те трябва до бъдат 

предлагани. И затова е моята намеса тук в този дебат. Крайно време е да 

помислим всички ние за  изграждането на туристически информационен 

център, който ще даде тласък именно в развитието на туризма. Имаме готов 

такъв прекрасен проект, просто трябва да се потърсят средства за неговата 

реализация, защото според мен рекламата на отделни симпозиуми и такива 

туристически изложения и в социалната мрежа не са достатъчни. Когато дойде 

човек тука на място и види най напред туристическия център, на който поне 

за сега мястото е на централния мост и се отбие и там бъде упътен и му каже 

какво, как, по какъв начин може да посети. Според мен това ще има много по 

голям ефект от всички останали и ще има много голям ефект за развитието на 

туризма. Молбата ми е към ръководството на община Девин да си помисли 

точно по тоя въпрос към намирането, финансирането за изграждане на един 

такъв център. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. 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 № 188 

 

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

и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява Доклад за последваща оценка на изпълнението на Общински 

план за развитие на община Девин за периода 2014-2020 г, съгласно Приложението. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

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

 

 

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

 

Г-н Шанов:- Благодаря, десет минути почивка. 

 

Г-жа Василева:- Има процедура за десет минути почивка колеги.  

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 10.11.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за подаване на проектно предложение по процедура чрез директно 

предоставяне безвъзмездната финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на 

общинския капацитет” по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 

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 докладната записка има положително становище на ПК 

„ЗСПЕ“ и ПК „БФЕФП“. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 189 

 

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

връзка с чл. 25, ал. 1 от Закон за социалните услуги, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да подаде проектно предложение по 

процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет” по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027. 
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2. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме необходимите 

действия по подготовка и кандидатстване с проектно предложение. 

 

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 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО 200 от 10.11.2022 г. относно: Връчване на 

Почетен знак с лента на удостоените със званието „Почетен гражданин на град 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 докладната записка има положително становище на всички 

постоянни комисии към общински съвет. Имате думата за мнения и 

предложения. 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 № 190 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 5, ал. 3, т. 22 от Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, чл. 32, ал. 1 от Наредбата за символиката и отличията на 

Община Девин, във връзка с Решение № 159 от 07.10.2022 г. на Общински съвет – 

Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Определя 16.12.2022 г. (петък) като ден, в който на тържествена сесия на 

общинския съвет, да се проведе официалната церемония за удостояване със званието 

„Почетен гражданин на град Девин” на лицата, определени с Решение № 159 от 

07.10.2022 г. на Общински съвет – Девин. 
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2. Възлага на кмета на общината да извърши всички необходими действия, в 

съответствие с Наредбата за символиката и отличията на Община Девин, за 

провеждане на церемонията по т. 1. 

 

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 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 201 от 11.11.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имоти – терени публична общинска 

собственост за поставяне на временни обекти по чл. 56 от ЗУТ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

към общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Заповядайте г-

н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги, аз нямам 

какво да добавя към това проектно предложение, но искам само да ви попитам по 

време на дебата в комисията по „УТОССГС“ стана на въпрос за останалите терени, 

които са в посока Спа хотел „Орфей“. Това са онези терени, които се оказаха по едно 

решение от 2001 година, че са били с постоянен устройствен статут. Намерих го това 

решение, разгледах го подробно и се поинтересувах. Решението е № 55 от 2001 

година. В него конкретно се посочват терени в един друг район, който беше тук до 

парка, където сега е застроено. В последната точка на това решение т. 4 се дава да 

се запазят временните строежи изградени по реда на отменената ал. 4 по чл. 120 от 

Правилника за прилагане на закона за териториалното и селищно устройство, на 

които не е отреден траен устройствен статут до реализиране на мероприятията 

предвидени в действащия застроителен регулационен план на населените места в 

община Девин. Според мен това е едно общо решение по т. 4 без да са конкретизирани 

абсолютно никакви терени. По презумпция, ако искаме да разплетем този възел, който 

го коментираме вече няколко години включително и в предишния мандат, за мен няма 

причина това решение да не може да се отмени, с което ще развържем по някакъв 

начин възела, който се е заплел там. Другият вариант е да се променят 

предвижданията. Един от двата варианта, но е крайно време онзи район там да го 

раздвижим по някакъв начин, защото се намира в центъра до голям хотел и има голям 
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пътнико поток на туристи, на местни граждани, но виждате в момента какво е 

положението пък да не говорим като се погледне и от другата страна на реката. Този 

въпрос е във връзка с тези преместваеми обекти, защото те също навремето са дадени 

като такива временни да го решим по някакъв начин в най-близко бъдеще, за да може 

да се обособят някакви парцели, да се отдават по наем и общината да взима приходи 

от там, защото в момента държим там едни бараки, които плащат по 10 - 20 лева на 

месец. Това е въпроса, които дебатирахме на комисията и ви го казвам и на вас. 

Благодаря. 

 

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

 

Г-н Иванов: Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и 

господа общински съветници действително доста настоятелно бяхме подходили 

спазвайки процедурата на закона да изследваме статута на тези преместваеми обекти 

като имахме намерение, тъй като са загрозяващи и стари да бъдат премахнати, но в 

процеса на изследване на собствеността и на статута се запознахме с това решение 

преди около 10 - 12месеца и след като се запознахме и с практиката на съда спряхме 

процедурата и стигнахме до следния извод, че единият способ по който да премахнем 

тези терени за съжаление Законът е категоричен, че тези, които са нямали траен 

устройствен статут до реализиране на мероприятието получава такъв статут. В 

момента по регулационно отреждане този терен е предвиден за улица. Дебатирахме с 

част от ръководството и с вас предстой да дебатираме ще реализираме ли улица или 

ще реализирам нещо като покрит пазар. Ако решим да реализираме покрит пазар 

предприемаме действията по отреждането на този покрит пазар. Те ще продължат да 

стоят докато не осигурим средствата за финансирането на това мероприятие. Ако пък 

има други предложения от общинските съветници какво да бъде направено с този 

терен можем да го обсъдим и съвместно да знаем как да проектираме и в каква посока 

да тръгнем. Това, което сме дебатирали е евентуално там да се направи покрит пазар 

с пербола, който да отговаря на Девин. По отношение на това, че не са 

индивидуализирани самите поземлени имоти отново го дебатирахме вариантът е да 

направим проба-грешка да тръгнем да събаряме един да видим съдът какво ще каже, 

тъй като не са индивидуализирани конкретно като петна, но по-скоро с юриста, на 

който му бяхме възложители каза, че сме уязвими общината, ако тръгнем в тази 

посока. 

 

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

 

Г-н Чаушев: Обсъждали сме възможността с отмяна на решението. в 

административно-процесуалния кодекс органът, който може да отмени дадени 

решения и административни актове е органът, който ги е приел. В Законът за 
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териториално и селищно устройство  не можах да намеря нищо конкретно за тези, 

които са с траен устройствен статут до реализиране на мероприятието. Ние, ако си 

отменим самото решение този траен устройствен статут ще отпадне и тук вече ще се 

развържат нещата, защото ние, ако променим предназначението дали ще е за улица,, 

дали ще е за пазар, дали ще е застрояване или нещо друго, докато не се осигури 

финансиране те ще продължават да стоят в този вид. Пробата грешка е това за мен. 

Отменя се решението от общинския съвет и след това ще видим какво ще стане. За 

мен това е най бързия и безболезнен начин. 

 

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

 

Г-н Иванов: Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и 

господа общински съветници по-скоро, тъй като това е правна възможност, която е 

дадена на общинския съвет да вземе такова решение или да не вземе такова решение 

назад във времето и след като вече нашия Общински съвет тогава действащия е взел 

такова решение те са продадени права, които ние не можем с последващо решение 

да ги отменим. Закона е категоричен до реализиране на мероприятието те си остават 

с траен устройствен статут. Така, че моето професионално мнение е че няма как да 

отменим това решение,  тъй като то има конституционно действие. Те са казали ние 

имаме траен устройствен статут докато реализирате мероприятието. 

 

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 № 191 

 

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

местната администрация (ЗМСМА) и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 11 от Наредба № 

2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 

следните общински терени и помещения: 
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1. 20 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет 

хиляди и двадесет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-

14-21-217/17.05.2011 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес: област Смолян, 

община Девин, град Девин, ул. „Родопи”, целият с площ 4899 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица; съседи: 20465.502.1497; 20465.502.331; 

20465.502.1499; 20465.502.5029; 20465.502.1731; 20465.501.1438; 20465.502.3002; 

20465.502.1732; 20465.502.1733; 20465.501.385; 20465.502.5018; 20465.501.386; 

20465.501.5100; 20465.501.5018; 20465.501.1187; 20465.501.1437; 20465.501.5205, 

терен № 6 за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на 

продукти за растителна защита, съгласно схема, одобрена от главния 

архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер 

на 22,00 лв. (двадесет и два лева) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 

2, колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

2. 15 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет 

хиляди и двадесет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-

14-21-217/17.05.2011 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес: област Смолян, 

община Девин, град Девин, ул. „Родопи”, целият с площ 4899 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица; съседи: 20465.502.1497; 20465.502.331; 

20465.502.1499; 20465.502.5029; 20465.502.1731; 20465.501.1438; 20465.502.3002; 

20465.502.1732; 20465.502.1733; 20465.501.385; 20465.502.5018; 20465.501.386; 

20465.501.5100; 20465.501.5018; 20465.501.1187; 20465.501.1437; 20465.501.5205, 

терен № 5 за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на 

плодове и зеленчуци, съгласно схема, одобрена от главния архитект на 

Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 16,50 лв. 

(шестнадесет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел 

I, ред 3, колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

3. 15 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет 

хиляди  и двадесет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-

14-21-217/17.05.2011 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес: област Смолян, 



 

Протокол № 16 от 24.11.2022 г. 

35 

община Девин, град Девин, ул. „Родопи”, целият с площ 4899 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица; съседи: 20465.502.1497; 20465.502.331; 

20465.502.1499; 20465.502.5029; 20465.502.1731; 20465.501.1438; 20465.502.3002; 

20465.502.1732; 20465.502.1733; 20465.501.385; 20465.502.5018; 20465.501.386; 

20465.501.5100; 20465.501.5018; 20465.501.1187; 20465.501.1437; 20465.501.5205, 

терен № 1 за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на 

промишлени стоки, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община 

Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 16,50 лв. 

(шестнадесет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел 

I, ред 2, колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

4. 15 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет 

хиляди  и двадесет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-

14-21-217/17.05.2011 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес: област Смолян, 

община Девин, град Девин, ул. „Родопи”, целият с площ 4899 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица; съседи: 20465.502.1497; 20465.502.331; 

20465.502.1499; 20465.502.5029; 20465.502.1731; 20465.501.1438; 20465.502.3002; 

20465.502.1732; 20465.502.1733; 20465.501.385; 20465.502.5018; 20465.501.386; 

20465.501.5100; 20465.501.5018; 20465.501.1187; 20465.501.1437; 20465.501.5205, 

терен № 2 за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на 

промишлени стоки, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община 

Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 16,50 лв. 

(шестнадесет лева и петдесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел 

I, ред 2, колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

5. 15 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет 

хиляди  и двадесет), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-

14-21-217/17.05.2011 г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес: област Смолян, 

община Девин, град Девин, ул. „Родопи”, целият с площ 4899 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица; съседи: 20465.502.1497; 20465.502.331; 

20465.502.1499; 20465.502.5029; 20465.502.1731; 20465.501.1438; 20465.502.3002; 

20465.502.1732; 20465.502.1733; 20465.501.385; 20465.502.5018; 20465.501.386; 

20465.501.5100; 20465.501.5018; 20465.501.1187; 20465.501.1437; 20465.501.5205, 
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терен № 4 за поставяне на преместваем обект – павилион за производствена 

и др. дейност /всестранни/ – фризьорски салон, съгласно схема, одобрена от 

главния архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, 

в размер на 21,00 лв. (двадесет и един лев) с ДДС, съгласно Приложение № 1, 

раздел III, ред 6, колона 10 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

6. 4 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 20465.506.608 (двадесет 

хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и шест точка шестстотин и 

осем), по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на АГКК, заповед за изменение № КД-14-21-432/30.08.2011 

г. на началника на СГКК – Смолян, с адрес: област Смолян, община Девин, град Девин, 

кв. Настан, ул. „Лиляна Димитрова”, целият с площ 12767 кв. м., вид собственост: 

общинска публична; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на 

трайно ползване: за второстепенна улица; със съседи: 20465.506.260; 

20465.506.158; 20465.506.262; 20465.506.157; 20465.506.261; 20465.506.496; 

20465.506.264; 20465.506.265; 20465.506.106; 20465.506.266; 20465.506.263; 

20465.506.611; 20465.506.257; 20465.506.267; 20465.506.268; 20465.506.159; 

20465.506.468; 20465.506.100; 20465.506.258; 20465.506.166; 20465.506.255; 

20465.506.275; 20465.506.269; 20465.506.274; 20465.506.156; 20465.506.273; 

20465.506.99; 20465.506.276; 20465.506.462; 20465.506.270; 20465.506.254; 

20465.506.107; 20465.506.487; 20465.506.615; 20465.506.167; 20465.506.253; 

20465.506.250; 20465.506.488; 20465.506.248; 20465.506.457; 20465.506.495; 

20465.506.490; 20465.506.247; 20465.506.235; 20465.506.246; 20465.506.491; 

20465.506.625; 20465.506.234; 20465.506.245; 20465.506.155; 20465.506.233; 

20465.506.231 20465.506.492; 20465.506.612; 20465.506.623; 20465.506.622; 

20465.506.154; 20465.506.603; 20465.506.456; 20465.506.614; 20465.506.153; 

20465.506.176; 20465.506.455; 20465.506.497; 20465.506.189; 20465.506.428; 

20465.506.178; 20465.506.198; 20465.506.183; 20465.506.342; 20465.506.11; 

20465.506.190; 20465.506.147; 20465.506.421; 20465.506.145; 20465.506.240; 

20465.506.341; 20465.506.116; 20465.506.420; 20465.506.191; 20465.506.387; 

20465.506.144; 20465.506.382; 20465.506.380; 20465.506.378; 20465.506.340; 

20465.506.379; 20465.506.381; 20465.506.151; 20465.506.607; 20465.506.152; 

20465.506.339; 20465.506.150; 20465.506.148; 20465.506.313; 20465.506.378; 

20465.506.290; 20465.506.425; 20465.506.289; 20465.506.426; 20465.506.427; 

20465.506.149; 20465.506.380; 20465.506.243; 20465.506.379; 20465.506.244; 

20465.506.650; 20465.506.307; 20465.506.655; 20465.506.651; 20465.506.652; 

20465.506.111; 20465.506.653; 20465.506.654; 20465.506.624; 20465.506.637; 

20465.506.119; 20465.506.452; 20465.506.120; 20465.506.117; 20465.506.601; 

20465.506.121; 20465.506.122; 20465.506.622; 20465.506.154; 20465.506.603; 

20465.506.456; 20465.506.614; 20465.506.153; 20465.506.176; 20465.506.455; 
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20465.506.497; 20465.506.189; 20465.506.428; 20465.506.178; 20465.506.198; 

терен № 13 за поставяне на преместваем обект – павилион за продажба на 

плодове и зеленчуци, съгласно схема, одобрена от главния архитект на 

Община Девин, с начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 3,20 лв. 

(три лева и двадесет стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 3, 

колона 12 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

7. 16 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 73105.501.200 

(седемдесет и три сто и пет точка петстотин и едно точка двеста), по КККР на гр. 

Девин, одобрени със заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния директор 

на АГКК, с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград, целият с площ 4154 

кв. м., вид собственост: общинска публична; трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; начин на трайно ползване: за друг вид обществен обект, комплекс; 

съседи: 73105.501.198; 73105.501.208; 73105.501.270; 73105.501.206; 

73105.501.204; 73105.501.203; 73105501.202; 73105.501.501, терен за поставяне 

на преместваем обект – павилион – смесен магазин, съгласно схема, 

одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна 

наемна цена, в размер на 11,20 лв. (единадесет лева и двадесет стотинки) с 

ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 4, колона 14 от Наредба № 2 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин, за срок от 5 (пет) години. 

8. 20 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 73105.501.208 

(седемдесет и три сто и пет точка петстотин и едно точка  двеста и осем ), по КККР на 

гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград, целият с 

площ 2713 кв. м., вид собственост: общинска публична; трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м.; 

съседи: 73105.501.210; 73105.501.270; 73105.501.525; 73105.501.200; 

73105.501.195, терен за поставяне на преместваем обект – павилион - смесен 

магазин, съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с 

начална тръжна месечна наемна цена, в размер на 14,00 лв. (четиринадесет 

лева) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 4, колона 14 от Наредба № 2 

за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

9. 16 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 73105.501.585 

(седемдесет и три сто и пет точка петстотин и едно точка петстотин осемдесет и пет), 

по КККР на гр. Девин, одобрени със заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на 

изпълнителния директор на АГКК, с адрес: област Смолян, община Девин, село 
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Триград, целият с площ 2989 кв. м., вид собственост: общинска частна; трайно 

предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско 

застрояване до 10 м.; съседи: 73105.501.609; 73105.501.83; 73105.501.82, терен за 

поставяне на преместваем обект – павилион – смесен магазин, съгласно 

схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна 

месечна наемна цена, в размер на 11,20 лв. (единадесет лева и двадесет 

стотинки) с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 4, колона 14 от Наредба 

№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин, за срок от 5 (пет) години. 

10. 9 кв. м. от поземлен имот с идентификатор 73105.501.270 (седемдесет 

и три сто и пет точка петстотин и едно точка  двеста и седемдесет), по КККР на гр. 

Девин, одобрени със заповед № РД-18-54/12.12.2011 г. на изпълнителния директор 

на АГКК, заповед за изменение № 18-6461/23.06.2022 г. на началника на СГКК – 

Смолян с адрес: област Смолян, община Девин, село Триград, целият с площ 17095 

кв. м., вид собственост: общинска публична; трайно предназначение на територията: 

Територия на транспорта; начин на трайно ползване: за местен път; съседи: 

73105.501.256; 73105.501.363; 73105.501.517; 73105.12.326; 73105.12.455; 

73105.12.359; 73105.501.257; 73105.501.258; 73105.12.380; 73105.12.384; 

73105.501.629; 73105.501.259; 73105.501.520; 73105.501.260; 73105.501.630; 

73105.501.261; 73105.501.267; 73105.501.268; 73105.501.599; 73105.501.264; 

73105.501.590; 73105.501.263; 73105.501.265; 73105.501.589; 73105.501.600; 

73105.12.391; 73105.501.544; 73105.501.516; 73105.501.612; 73105.501.543; 

73105.501.587; 73105.501.369; 73105.501.393; 73105.501.368; 73105.501.364; 

73105.501.588; 73105.501.370; 73105.501.343; 73105.501.342; 73105.501.548; 

73105.501.366; 73105.501.292; 73105.501.298; 73105.501.350; 73105.501.522; 

73105.501.336; 73105.501.205; 73105.501.335; 73105.501.534; 73105.501.206; 

73105.501.293; 73105.501.615; 73105.501.294; 73105.501.245; 73105.501.323; 

73105.501.332; 73105.501.247; 73105.501.244; 73105.501.525; 73105.501.200; 

73105.501.243; 73105.501.321; 73105.501.322; 73105.501.614; 73105.501.208; 

73105.501.513; 73105.501.242; 73105.501.353; 73105.501.510; 73105.501.223; 

73105.501.557; 73105.501.222; 73105.501.225; 73105.501.241; 73105.501.248; 

73105.501.224; 73105.501.529; 73105.501.226; 73105.501.354; 73105.501.549; 

73105.501.210; 73105.501.355; 73105.501.252; 73105.501.356; 73105.501.357; 

73105.501.253; 73105.501.358; 73105.501.523; 73105.501.359; 73105.501.254; 

73105.501.360; 73105.501.362; 73105.501.255, терен № 14 за поставяне на 

преместваем обект – павилион за продажба на промишлени стоки, съгласно 

схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна 

месечна наемна цена, в размер на 6,30 лв. (шест лева и тридесет стотинки) с 

ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 2, колона 14 от Наредба № 2 за реда 
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за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин, за срок от 5 (пет) години. 

11. 9 кв. м. от поземлен имот находящ се в имот улица между кв. 12 и кв. 

15 по ПУП на село Лясково  с адрес: област Смолян, община Девин, село Лясково, вид 

собственост: общинска публична; трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; начин на трайно ползване: за второстепенна улица; съседи: улица, 

УПИ IV в кв. 15, пл. № 156 в кв. 15, терен № 15 за поставяне на преместваем 

обект – павилион за продажба на хранителни стоки, съгласно схема, 

одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална тръжна месечна 

наемна цена, в размер на 6,30 лв. (шест лева и тридесет стотинки) с ДДС, 

съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 1, колона 14 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

за срок от 5 (пет) години. 

12. 40 кв. м. от поземлен имот находящ се в имот УПИ - ХIII, кв. 12 по ПУП 

на село Лясково с адрес: област Смолян, община Девин, село Лясково, вид 

собственост: общинска публична; трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана; начин на трайно ползване: за ниско застрояване до 10 м. – за съвет и 

поща; съседи: улица, пл. № 108, част от УПИ ХIII в кв. 12, пл. № 110 в кв. 12 терен 

№ 16 за поставяне на преместваем обект – павилион – смесен магазин, 

съгласно схема, одобрена от главния архитект на Община Девин, с начална 

тръжна месечна наемна цена, в размер на 28,00 лв. (двадесет и осем лева) с 

ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел I, ред 4, колона 14 от Наредба № 2 за реда 

за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин, за срок от 5 (пет) години.  

II. Определя тридесет на сто от постъпленията от наема на терени, позиции: 

7, 8, 9, 10, 11, 12 да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в 

село Триград и село Лясково, Община Девин. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договори със 

спечелилите търга. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 202 от 11.11.2022 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2022 

г. до м. юни 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 докладната записка има положително становище на всички 

постоянни комисии към общински съвет. 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. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 192 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Девин, за периода от м. януари 2022 г. до м. юни 2022 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 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 203 от 15.11.2022 г. относно: 

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

развитието на туризма в община Девин за 2022 година от Програмата за развитието 

на туризма в община Девин за 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 докладната записка има положително становище на ПК 

„ОМДСТК“ и ПК „БФЕФП“. Имате думата за мнения и предложения. 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 № 193 

 

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

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

ал. 1 и ал. 2 от Закон за туризма, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

на туризма в община Девин за 2022 година от Програмата за развитието на туризма в 

община Девин за 2022 г., съгласно Приложението.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 
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17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 15.11.2022 г. относно: Вътрешни 

компенсирани промени в план – сметката за разходите по събирането, транспортиране 

и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2022 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 докладната записка има положително становище на ПК 

„УТОССГС“, 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 194 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с §60, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на община Девин да извърши вътрешни компенсирани 

промени в План-сметката за разходите по събирането, транспортиране и 

обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на чистотата на териториите за 

обществено ползване за 2022 година, бюджета на община Девин и Инвестиционната 

програма, както следва: 

1.1 Сметосъбирачна машина - 195 600 лв. 

1.2 Мини верижен багер  - 49 900 лв. 

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

1, предложение 2 от АПК. 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес, и да се 

извършат вътрешно компенсираните промени преди приключване на бюджетната 

година. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 



 

Протокол № 16 от 24.11.2022 г. 

44 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 16.11.2022 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на процедура по реда на Глава двадесет и пета от Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на автобусни линии по три 

обособени позиции от общинската, областната и републиканската транспортна схема 

за обществен превоз на пътници 

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 докладната записка има положително становище на ПК 

„УТОССГС“, ПК „БФЕФП“. 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 № 195 

 

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

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

превози, чл. 16в, ал. 1 от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за 

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, във връзка с чл. 176 и чл. 20, ал. 2, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на процедура по реда на Глава двадесет и 

пета от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на 

автобусни линии по три обособени позиции от общинската, областната и 

републиканската транспортна схема за обществен превоз на пътници, както 

следва: 

І-ва обособена позиция: Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии, съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани, както 

следва: 

1. Автобусна линия Девин-София-Девин. Полагат се компенсации. 

2. Междуселищна автобусна линия Девин-Стоманево–Девин. Полагат се 

субсидии и компенсации. 

3. Междуселищна автобусна линия Девин-Лясково–Девин. Полагат се 

компенсации. 

4. Междуселищна автобусна линия Девин-Селча–Девин. Полагат се субсидии 

и компенсации. 

5. Междуселищна автобусна линия Девин-Осиково–Девин. Полагат се 

субсидии и компенсации. 

6. Междуселищна автобусна линия Девин-Чуруково–Девин. Полагат се 

субсидии и компенсации. 
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7. Междуселищна автобусна линия Девин-Беден–Девин (сряда). Полагат се 

субсидии и компенсации. 

Прогнозната стойност за І-ва обособена позиция за целия срок на 

договора от 60 месеца: до 258 035,62 лева с ДДС или 253 415,98 лева без ДДС 

ІІ-ра обособена позиция: Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва: 

1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин. Полагат се компенсации. 

2. Междуселищна автобусна линия Девин-Кестен–Девин. Полагат се субсидии 

и компенсации. 

3. Междуселищна автобусна линия Девин-Триград–Девин. Полагат се 

субсидии и компенсации. 

4. Междуселищна автобусна линия Девин-Беден–Девин (изпълнява се всеки 

ден). Полагат се субсидии и компенсации. 

5. Междуселищна автобусна линия Девин-Брезе–Девин. Полагат се субсидии 

и компенсации. 

Прогнозната стойност за ІІ-ра обособена позиция за целия срок на 

договора от 60 месеца: до 222 546,51 лева с ДДС или 218 462,43 лева без ДДС. 

ІІІ-та обособена позиция: Извършване на обществен превоз на пътници по 

автобусни линии съгласно утвърдени маршрутни разписания, групирани както следва: 

1. Автобусна линия Девин-Смолян-Девин. Полагат се компенсации. 

2. Междуселищна автобусна линия Девин-Гьоврен–Девин. Полагат се 

субсидии и компенсации. 

Прогнозна стойност за ІІІ-та обособена позиция за целия срок на 

договора от 60 месеца: до 589 39,15 лева с ДДС или 575 61,79 лева без ДДС. 

 

Прогнозната стойност на обществената поръчка по трите обособени 

позиции за целия срок от 60 месеца е в размер до 539 521,28 (петстотин 

тридесет и девет хиляди петстотин двадесет и един лева и двадесет и осем 

стотинки) лева с ДДС или 529 440,20 (петстотин двадесет и девет хиляди 

четиристотин и четиридесет лева и двадесет стотинки) лева без ДДС. 

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

утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на 

пътници с автобуси, могат да участват физически и юридически лица, регистрирани 

като търговци, както и техни обединения, които притежават лиценз за извършване на 

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

и други документи, които се изискват от Закона за автомобилните превози и 

приложимите подзаконови нормативни актове.  

2. Възлага изпълнението на своите функции относно подготовката, 

провеждането и избора на изпълнител по процедурата на кмета на община Девин, 
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като го упълномощава да предприеме, извърши и приеме всички правни и фактически 

действия по провеждането й. 

3. Възлага на кмета на община Девин, в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия, да сключи договори с избраните превозвачи. 

 

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 – 206 от 16.11.2022 г. относно: Приемане 

на „Програма за опазване на околната среда на община Девин за 2021 – 2028 г. и 

Приемане на програма за управление на отпадъците на територията на община Девин 

2021 г. – 2028 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 докладната записка има положително становище на ПК 

„УТОССГС“, 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 196 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното самоуправление и в 

изпълнение на чл. 79, т. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 52 от Закона 

за управление на отпадъците  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема „Програма за опазване на околната среда на община Девин 2021 г. – 

2028 г.“ и „Програма за управление на отпадъците но територията на община Девин 

2021 г. – 2028 г.  
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги, има процедура за 10 минутна почивка.  

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207 от 16.11.2022 г. относно: 

Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2022 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 докладната записка има положително становище на всички 

постоянни комисии към общински съвет. Имате думата за мнения и 

предложения. 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 № 197 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, 

във връзка с 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. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2022 

год., съгласно приложения № 1.1, 1.2 и 1.3. 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2022 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

3. Актуализира финансовата план-сметка на ОП „БКС-Девин” за 2022 г., 

съгласно Приложение № 29. 
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4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 

1, предложение 2 от АПК. 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се 

осигурят средства за разплащане на задължения преди приключване на бюджетната 

година. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов –„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 
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21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208 от 16.11.2022 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване за УПИ II-за озеленяване кв. 19, ПИ 17957.501.318 и част от 

улична регулация по плана на село Грохотно, общ. 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“ като комисията предлага точка 3 от прокта за решение да отпадне. 

Колеги имате думата за мнения и предложения по ДЗО.  

Заповядайте г-н Иванов.  

 

Г-н Иванов:- Аз искам да споделя, че така структуриран проекта за решение 

ще даде възможност да се одобри заданието и да се допусне изработването на 

подробния устройствен план и да се смени статута от публична в частна собственост, 

тъй като отпред в мотивите на обяснителната записка е описано, че това озеленяване 

не е реализирано повече от 20 години. Имота е общинска собственост и след като бъде 

одобрен подробен устройствен план ще стане частна общинска собственост. То 

предварително ще стане частна общинска собственост след като бъде одобрен плана. 

Така, че не искам да чуя мотивите, които са порудели това предложенията, тъй като 

отсъствах на комисията. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов първо реплика 

към вашето изказване. Да в правото си е общинска администрация във ваше лице да 

внасят докладни записки, с които да предлагате проект за решение, правото на 

общински съвет е да ги приеме или да ги отхвърли. Така, че ПК „УТОССГС“ излезна с 

някакво предложение и тя също има право да излиза с предложения. Така, че според 

мен не е нужно да вменяваме, че едното изключва другото. Искам да внеса малко 

пояснения, защо се получава така, защото, аз направих предложението в ПК 

„УТОССГС“ относно това решение на комисията. За да стане ясно на колегите ще се 

спра малко по-подробно. Първо при разискването на докладната записка се натъкнах, 

че към документите не е приложена скица от кадастъра за имота, който е общинска 

собственост. Позачудих се защо е така и преди заседанието на постоянната комисия 

си направих труда да проверя в кадастралната карта какво е положението на този 

имот. Оказа се че в този имот има отразено строителство, сгради, гараж 42 кв. и 

селскостопанска постройка. Заформи се дискусия с представителите на общинска 

администрация в лицето на г-н Юруков и г-н Кисьов, които започнаха да ме 

убеждават, че едва ли не тези сгради не са в този имот, едва ли тези сгради не са 
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нанесени в кадастралната карта и се наложи да отварям и кадастралната карта и 

понеже с течение на обстоятелствата работя в такава сфера, където имам достъп до 

нея и с по подробни данни. Показах на колегите, които присъстваха на комисията, че 

това не е така, в което се опитват да ни убедят двамата колеги с най-голямото ми 

уважение към тях. Колеги, ето ви извадката от кадастралната карта с нанесени две 

постройки, ето ви и извадка от цифровата фото карта, която е направена миналата 

година. Вчера и днес също спорихме с някои колеги, че тези сгради са в някакъв друг 

имот, а не в този имот. Вчера си направих труда да отида на място и да видя какво е  

там От миналата година още там е започнало реализирането на незаконен строеж, 

където представлява една голяма масивна бетонна плоча с 12 колони подготвена за 

строеж подготвена за заграждане, подготвена за реализирането на гараж. Явно някой 

е подал сигнал или просто общинска администрация в лицето на ТСУ си е свършило 

работата, за което ги поздравявам, че са спрели на момента този строеж. Това ме 

провокира да дебатираме в комисията тези работи и след като вчера се запознах в 

детайли с нещата ми се промени мирогледа и мнението, защото в момента какво се 

опитваме да направим. В момента общината възлага изменение на подробен 

устройствен план за мен лично с цел узаконяване на някакво незаконно строителство, 

защото в момента там върви такова. Това не е заварено нещо, което да е строено 

преди 15 - 20 години, с което ние сме приемали решения за узаконяване такива 

постройки назад във времето, където става въпрос за жилищни сгради, за имоти, които 

са вътре в УПИ – та или в парцелите на хората, а в момента тук ние, ако приемем така 

предложения подробен устройствен план с реализирането на тези четири нови УПИ - 

та и така нататък ние в момента ще си създадем прецедент. Всеки от залата като види 

за какво става на въпрос, всеки един от гражданите може да отиде някъде на 

общинско място да започне да си строи и да каже вие на онези ги оправихте, а на мен, 

защо не може да го оправите. Не съм против никакви частни инвестиции, но трябва 

да има правила и тези правила трябва да се спазват и ние сме органа, които следи 

това нещо. Вие сте в правото да внасяте, ние сме в правото да го коментираме и да 

решим един подробен устройствен план дали трябва да го приемем или не трябва да 

го приемем. По това стечение на обстоятелството и след като го проверих вчера, аз 

лично за себе си няма да подкрепя този проект за решение, защото ние създаваме 

прецедент. Някой е започнал там строеж още повече, че колегите се опитват да ни 

вкарват в заблуждение, което мен лично за себе си ме дразни доста, защото 

претендирам, че разбирам от тази материал доколкото е възможно, когато говорим за 

такива неща да си говорим открито и затова, аз предлагам на колегите да не 

подкрепяме това решение и общинска администрация и да си запазим този терен. 

Започналите нарушението да си го възстановят такъв какъвто е бил. Има отдел за 

незаконно строителство. Процедура по която може да стане това нещо, за да покажем 

един път, че не трябва да позволяваме на хората да правят каквото си искат. Аз пак 

ще се повторя, че създаваме прецедент и затова даже в момента няма да подкрепя и 
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предложението на комисията, което, аз съм го направил поради фактите, които видях 

вчера. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Иванов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами 

и господа общински съветници съжалявам, че не съм бил на ПК „УТОССГС“ и 

съжалявам, че главния архитект не е бил на комисията. Мога накратко с няколко думи 

да ви кажа какъв е казуса за този терен. Този терен се намира на централната улица 

в село Грохотно, републиканския път от лявата страна след заведението, което е 

преместваем обект на бившия наркоп. Сравнително от по-рано са били изградени след 

като са заснети в кадастралната карта две сгради както г-н Чаушев си е направил 

труда и ги е заснел те се намират в този терен и действително има и започнато 

строителство. Искам да заявя следното за този терен миналата година всички, които 

по някакъв начин имат двете сгради плюс това започнато строителство имаха 

претенции, че са собственици на този терен. Действително хората не са компетентни 

да разбират носеха документи, съдебни решения, с които искаха да ни убедят, че 

имотите са тяхна собственост. После се оказа, че тези имоти не са тяхна собственост, 

а са си общинска собственост. Водили са съдебни дела за съседни имот, а не за 

конкретните имоти. Всички заинтересувани лица са наясно в това убедиха се, че не е 

тяхна собственост тази имот. С оглед жилищните нужди на село Грохотно решихме да 

разработим този проект да отредим 4 урегулирани поземлени имота във връзка с 

извършване на строителство. Както виждате строителството е започнато, но не е 

завършено. Действително, ако се стигне до одобряване на предложението внесено от 

общинска администрация тези терени ще бъдат отредени за жилищно строителство и 

ще бъдат обявени на търг за отстъпено право на строеж или ще бъдат обявени за 

продажба като ще бъдат продавани със трайните подобрения върху тях както се случи 

това в няколко поредни решенията тази и миналата година продадохме терените 

заедно със сградите, които са построени в общински терени без да имат правно 

основание за това. Това е и мисля, че е пределно ясно затова ви го споделям като 

ситуация. Съжалявам, че не съм бил на срещата да го заявя. Няма задни мисли, няма 

скрити помисли и така стоят нещата. Волята е на общинския съвет и ако общинския 

съвет взема решение продължаваме напред. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Една дуплика г-н Иванов, аз така на прима виста не мога да се 

сетя да сме продавали терени с незаконно построени сгради върху тези общински 

терени назад във времето, но, ако има нещо такова бъдете така добър да 
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конкретизираме за кое става на въпрос. Претендирам, че ги следя тези неща, но не се 

сещам за такъв случай. Другото нещо, което забравих да спомена преди това тук е и 

г-н Семчев и той е запознат в този терен предвид уличните регулации има предвиден 

един обходен път на село Грохотно, който също минава отзадната част на тези имоти. 

Така ли е г-н Семчев, ако нещо бъркам поправете ме. Проектът за обход на село 

Грохотно минава зад частта на този терен. В момента, ние, ако разрешим това нещо 

утре, други ден реализацията на този обход ще се наложи отчуждаване и кой ще 

плаща това отчуждаване пак ще го плащаме от нашия джоб. Аз пак казвам в момента 

ще тръгнем по една тънка струна, която някой ден ще се скъса и пак повтарям, че 

това не са жилищни терени това е чист гараж с две клетки. Няма нужда от жилищни 

терени. Целта е ясна там за какво е. 

 

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

 

Г-н Иванов:- Благодаря за уточнението. Уважаема г-жо Василева, Уважаеми 

г-н Чаушев сега отворих разработката има предвиден обходен път на село Грохотно, 

ако се стигне до решение за учредяване право на строеж това няма да бъде проблем 

да бъде реализиран този път, тъй като и двата терена ще са си общинска собственост 

стига линията на застрояване да бъде съобразена с пътят, който е предвиден да бъде 

реализиран. Благодаря.  

 

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

 

Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги лоша 

практика се създава като цяло. Ние сме един орган, който трябва да следи като цяло 

правовата страна. От една страна е така от друга страна е, ако няма къде да живеят 

хората и е жилищна сграда и допуснали са по някакъв начин грешка може би е 

възможно да се направи компромис, но, ако ще се строи гараж и аз искам гараж до 

нас, ако може. Даже там има и общински терен, ако ми позволите и на мен да си 

направя с удоволствие ще гласувам докладната. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Шанов. 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. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- Колеги подлага на гласуване предложението направено от 

ПК „УТОССГС“ точка 3. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение, част от нереализирана улична регулация и УПИ II-за озеленяване с 
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площ от 589 кв.м., по ПУП на с. Грохотно, общ. Девин от проекта за решение да 

отпадне:  

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

 

1 – ЗА, 0 – ПРОТИВ, 15 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ. - НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 198 

 

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

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

135, ал. 1 и чл. 62а, ал. 4 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 1 и ал. 

2, във връзка с чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, ПИ 17957.501.318, и част от улична 

регулация в кв. 19 по плана на село Грохотно, общ. Девин.  

2. Допуска изработване на изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II, ПИ 17957.501.318, и част от улична 

регулация в кв. 19 по плана на село Грохотно, общ. Девин.  

3. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение, част от нереализирана улична регулация и УПИ II-за озеленяване с 

площ от 589 кв. м., по ПУП на село Грохотно, общ. Девин. 

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” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 
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Бинка Северинова Коруева – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ПРОТИВ” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ ” 

 

7 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Не се приема. 

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209 от 16.11.2022 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план – план за 

регулация и застрояване за УПИ XXVI, кв. 48, ПИ 20465.501.28 и част от улична 

регулация по плана на гр. Девин, общ. 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 докладната записка 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 199 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 

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

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

чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVI, ПИ 20465.501.48, и част от улична 

регулация в кв. 48 по плана на град Девин, община Девин.  

2. Допуска изработване на изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ ХХVI, ПИ 20465.501.48, и част от улична 

регулация в кв. 48 по плана на град Девин, община Девин.  

3. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение, част от нереализирана улична регулация с площ от 40 кв. м., която 

се придава към УПИ ХХVI, кв. 48 по ПУП на гр. Девин, община Девин. 

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” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Бинка Северинова Коруева – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 
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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. 

 

Г-жа Чолакова:- 

 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210 от 16.11.2022 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.09.2022 г. до 30.09.2022 г.  

Докладва: Председател на общински съвет 

 

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 „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП” към 

общински съвет. Имате думата за мнения и предложения.По време на ПК 

„ЗСПЕ“, четири от членовете се „ВЪЗДАРЖАХА“, двама са „ЗА“, ако имате нещо 

допълнително да кажете, заповядайте. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет и колеги. 

Аз искам да благодаря на г-жа Наташа Василева. Използвам момента, че 

изпрати писмено моето питане от предходната сесия. Направихме така една 

ползотворна среща в болницата с управителя на търговско дружество и с 

лекарския колектив. Ще си позволя само да кажа, че положението е сложно. 

Щях да я оставя, просто да я подмина тази докладна като всеки един от нас, 

но положението е много сложно. Който иска да се запознае, нека отиде да се 

запознае заедно с г-жа Василева. Тя доста критики получи, малко ненужно, 

за което аз много съжалявам като цяло, не че съм постъпил така. Благодаря.  

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря г-н Шанов, заповядайте г-жо Василева. 
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Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов, че вие бяхте решили 

твърдо да дойдете на тази среща въпреки, че голяма част от колегите не 

смееха да дойдат до болницата. Вие дойдохте и открито застанахте пред 

лекарите и заявихте, че вие сте човека, който се интересува от трудовите и 

гражданските договори. Няма нищо лошо като се внесе отново яснота, че 

общинския съвет е принципала и той е в пълното му право да иска всякаква 

информация и тя да бъдат предоставена. Колеги, нещата се изчистиха там, 

кой каквото имаше го постави. Мисля си, че малко по-друг начин трябва да 

подхождаме. От едната и от другата страна се подходи емоционално. Г-н 

Чаушев там каза, че друг път не трябва да достигаме до тази ситуация и аз 

съм съгласна. Може би трябваше да седнем и ако бяхте дошли всички колеги,  

общински съветници да си обсъдим нещата, защото някои от нас имат преки 

впечатления от предходния мандат, някои имат впечатление в действителност 

от работата в болницата. Тези, които имат впечатление от предходния мандат, 

тези, които имат пряко от работата и ние можехме тези неща да ги стиковаме, 

да седнем и да ги обмислим, кой каквато информация има, да я съберем, 

обобщим и поставим пред ръководството на болницата, защото болницата е 

болна тема за всички. По този начин, не трябва да подходихме за напред 

както постъпихме в момента. Проблемът беше, че като отидохме на срещата, 

който имаше въпроси, нямаше доблестта да си ги постави. Ние всички имаме 

интерес от тази болница да съществува, знаете какво е правено за нея. 

Единствено ви моля от нас по улиците да не се чуват мнения относно 

болницата, като - ако е така да я затворим. Председателят насрочи среща и 

не дойдоха общинските съветници, когато трябваше да обсъждаме. Излишен 

е коментара. Сега ви моля, ако има проблеми да сядаме всички заедно и да 

решаваме какво ще правим, не да получаваме консултации от улиците и да се 

създава напрежение. Срещата мина, нещата се успокоиха. Не трябваше да се 

подхожда така емоционално, но то в живота пък се случват и такива моменти. 

Нищо не ни е чуждо. Заповядайте г-жо Чолакова. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря ви г-жо Василева. Аз съм убедена, че 

всички ние тук единствено да се подобри услугата и да се подобри 

обслужването на хората в общината от болницата. Има какво да се желае в 

тази посока и аз мисля, че не сме подходили емоционално. Може би от другата 

страна е по емоционално отговора, но предлагам всички наистина да седнем 

и да направим една пак комисия и там ако има някакви въпроси да се уточнят 

допълнително. Други колеги. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Аз само да уточня нещо, че получих отговор устен, но 

отговор от това, което съм питал, всъщност нямам. Имам си за мен отговор, 
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който го разбирам. Тази зала е олицетворението на общината, на общинския 

съвет. Така, че няма нищо лошо и тук да се срещаме . Ние от уважение бяхме 

пет, шест колеги и пак твърдя лично от моя страна, вечерта преди да отидем 

на срещата имаше Фейсбук пост, който той създаде малко напрежение към 

мен в предходните ми шест-седем години, а във втората бях по емоционален 

тогава, колегите, които сега ме познават ще кажат това. Сега се сдържах. 

Сложно е положението и им трябва помощ там. Разговаряхме с тях и те също 

имаха няколко предложения. Аз съм сигурен, че г-н Иванов много дълго е 

мислил как може да се помага, ние също трябва да вземем отношение 

наистина. Сложно е и аз съм малко по така, истински  човек, казвам истината, 

затова че беше ползотворна срещата, че се създаде разговора, че г-жа 

Василева изяде калая, казано по родопски, нашенски, но пък може би и аз и 

тя и всички ние си го заслужаваме. Може да е имало неща, които можело да 

направим и ние назад във времето и колкото повече така заобикаляме нещата, 

те в един ден се връщат отново при нас. Няма как да изчезнем от тях. 

Благодаря. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря ви г-н Шанов, заповядайте г-н Иванов. 

 

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

общински съветници. Аз искам така накрая, ако всички от вас, които искахте 

да се изкажете по темата, се изказахте. Да, ние сме избрани от жителите на 

община Девин, именно затова, че сме избрани от тях, всеки от вас общувайки 

с жители на община Девин съм сигурен, че няма жител към, който да каже за 

или против болницата да каже против болницата , трябва да се затвори. 

Именно заради това, това че 99% от жителите казват за болницата, това 

трябва да ни задължава и обединява да се борим да съществува нашата 

болница. Каквото и да ни коства, мисля, че във всеки един мандат общинския 

съвет е работил в тази посока. Така разединени на моменти, обединени 

понякога, но пък това, което ни казват хората трябва да ни мотивира да 

работим за болницата. Сигурен съм в това. Благодаря.  

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря ви г-н Иванов. Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Чолакова. Уважаеми колеги, Уважаема 

г-жо Василева, г-н Иванов. Аз нямах намерение да взимам отношение по тази 

тема. Ще взема само една реплика към всички говорящи. Апелирам от тук 

нататък изречението - да се затваря болницата да изчезне от речника на 

всички, които коментират темата болница. Единственото нещо, което ние 

трябва да коментираме са две неща. Първото е подобряване условията на 
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материалната база в лечебното заведение с начините и финансовите 

възможности, които дава държавата и общината. Второто нещо е подобряване 

качеството на самото управление на лечебното заведение. Това са двете 

основни неща. Затова апелирам още веднъж темата за затваряне на 

болницата, повече да не фигурира. Благодаря. 

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря г-н Чаушев, заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, 

Уважаеми колеги. Аз подкрепям напълно това, което каза г-н Чаушев. Аз съм 

човек, който изключително много цени и уважава труда на докторите и на 

лекарите. Никой от нас не може без тях. Още повече труда на половината и 

повечето, но не са и местни. Докторите, които са отдали почти целия си живот 

на нашата болница, те наистина заслужават цялото наше уважение. Даже аз 

ще кажа, че аз като съм бил толкова много време в полицията, аз лично не 

съм наказал нито един доктор на пътя, въпреки, че са правили нарушения. 

Докторите не заслужават това, те заслужават само уважение, но искам  това 

да кажа, че болницата не трябва да се третира като една сграда и като нещо 

материално. Болницата е един комплекс от фактори и затова ние всички 

наистина трябва да положим максимално усилия и за кадровото обезпечаване 

на нашата местна болница, за да можем да предлагаме един добър продукт, 

една добра услуга на местните жители и на гостите на града, защото колкото 

и да не ни се иска, той е факт, реалност е това, че останалите тук доктори са 

вече на възраст. Трябва ние всички да помислим за хората, които ще дойдат 

след тях, изобщо да има такива хора, които ще дойдат тук, млади доктори, да 

поемат от тях, да има една приемственост и ние да можем да разчитаме за 

нашите деца, затова, че това здравно заведение ще продължи да съществува. 

Това, че за затваряна на болницата изобщо не трябва да се говори, то не 

трябва да е изобщо в мислите ни. Да направим всичко възможно с 

подобряване условията на труд, привличане на млади кадри, да дава един по 

добър продукт тази болница. Всички ние трябва да разчитаме на нея. 

Благодаря ви. 

 

Г-жа Чолакова:- Колеги, имате думата за мнения и предложения. 

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: 
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РЕШЕНИЕ № 200 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. 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 01.09.2022 г. до 

30.09.2022 . 

 

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

гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Пристъпваме към 24 точка от дневния ред 

24. 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.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря 

ви на всички вас за присъствието. 

 

 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА: 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

Изготвили: 

Славка Чавдарова 

Младши експерт 


