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ПРОТОКОЛ 

 
№ 4 от 27.04.2022 година 

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

27.04.2022 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват:  

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов - Кмет на Община Девин 

Митка Вълчинова – Началник отдел ОА 

Гости – граждани 

Радка Грозданова – Изп. директор на „МБАЛ - Девин” 

Здравко Абаджиев – Началник РУ – Девин 

Йордан Радев –  Началник РС  „ПБЗН” - Девин 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

Иванов, гости в залата добре дошли на днешното заседание на Общински съвет - 

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

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

администрация има наличие на кворум, от 17 общински съветника присъстват 12 

като едни от колегите г-н Кехайов е в болничен. Откривам днешното заседание на 

общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 1 

от ПОДОСНКВОА.  

По време на заседанието се присъединиха и останалите колеги общински 

съветници и кворума вече е 15. 

Г-жа Василева: – Колеги, пред вас е дневния ред. Всички сте запознати с 

него предварително. Имате думата за предложения, относно него. Виждам, че няма и 

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

да гласува: 

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

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

Общински съвет. 
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ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 21.03.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, 

публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, 

за паркинг. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 01.04.2022 г. относно:  Приемане 

на отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на 

община Девин за периода 2019-2024 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

отчет за 2021 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 01.04.2022 г. относно: Приемане 

на годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

отчет за 2021 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 г.“ 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 12.04.2022 г. относно: Разглеждане 

на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за 

урегулиран поземлен имот XVIII - 988, 953 и частна промяна на уличната регулация 

от о.т.342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т. 339, кв. 68, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 13.04.2022 г. относно: Издаване на 
разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на фирма „АП Мениджмънт Груп“ ООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 13.04.2022 г. относно: Учредяване 

право на ползване на 500/8589 идеални части от поземлен имот от Общински 

поземлен фонд с идентификатор 06269.4.1220 по КККР на с. Брезе, община Девин, 

област Смолян, публична общинска собственост, находящ се в местност „Калявища”, 

землище на с. Брезе, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 18.04.2022 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. юли 2021г. 

до м. декември 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 18.04.2022 г. относно: 

Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за безвъзмездно 

управление на „Благоустройство и комунално стопанство - Девин”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 18.04.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 20465.502.1640 с 

проектни имоти с идентификатори 20465.502.1735 и 20465.502.1736 - частна 

собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 19.04.2022 г. относно: Приемане 

на Решение за разходване на средствата по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците за 2022 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 19.04.2022 г. относно: 

Разглеждане Отчет за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 2021 г. 

в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на 

движението. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 
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14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 19.04.2022 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2021 г. и предстоящи задачи за 2022 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 19.04.2022 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 01.08.2021 г. до 28.02.2022 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за трето и четвърто тримесечие на 2021 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 73 от 20.04.2022 г. относно: Изменение 

в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите 

комисии и взаимодействието  му с общинска администрация. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 20.04.2022 г. относно: 

Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 21.03.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно наддаване на част от имот, 

публична общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 20465.502.5020, 

за паркинг. 

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” и ПК „БФЕФП”, но вие, ако имате някакви 
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въпроси или предложения, заповядайте. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 55 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, изречение 

второ, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 

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

общинско имущество на Община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 година, приета с решение на Общински съвет – 

Девин, като допълва раздел I. „Имоти за отдаване под наем“, т. 2 „Имоти за отдаване 

под наем“, буква Б) „Терени“, както следва: 270 кв. м от поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.5020, за паркинг с капацитет от 18 паркоместа. 

II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на 270 кв. м от ПИ с идентификатор 20465.502.5020 

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

хиляди и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на             

гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография 

и кадастър, последно изменение на КККР, засягащо ПИ, е от 26.08.2021 г., адрес на 

ПИ: гр. Девин, ул. „Родопи”, площ 4 899 кв. м., трайно предназначение на 

територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, 

представляващ публична общинска собственост съгласно Акт за общинска 

собственост № 1101/22.02.2008 г. 

IIІ. Срокът за отдаване под наем на имота, описан подробно в т. II, е 5 (пет) 

години. 

IV. Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота по т. II, е в размер 

на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест) лева с ДДС, определена съгласно 

раздел ІV „ДРУГИ“, точка 10 „Паркоместа за 1 кв.м.“ буква А „Хотели, къщи за гости, 
стаи за настаняване“, колона 10 „1.80“ от Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда 
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за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин. 

ІV. Предназначение, за което се отдава имота под наем, описан в т. II: за 

паркинг с капацитет от 18 паркоместа с площ от 15 кв.м. за всяко от тях. 

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 - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 01.04.2022 г. относно:  Приемане 

на отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на 

община Девин за периода 2019-2024 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

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

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

г. на Общински съвет – Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за енергийна 

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

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – Годишен отчет за 2021 г. за 

изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 

2019-2024 г.“. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

отчет за 2021 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 
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използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 г.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 57 

 

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

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

г. на Общински съвет – Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“ – Приложение 1. 

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – Годишен отчет за 2021 г. на 

кмета на община Девин за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 г.“. 

 

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 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 01.04.2022 г. относно: Приемане 

на годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в 
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Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

че има 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. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

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

самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 

60/18.05.2020г. на Общински съвет – Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на 

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

2022 г. – Приложение 1. 

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – годишен отчет на кмета на 

община Девин за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община 

Девин за периода 2020 г. – 2022 г., за 2021 година. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 01.04.2022 г. относно: Приемане на 

отчет за 2021 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 г.“ 

Докладва: Кмет на Община Девин 
 

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

 

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. 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 № 59 

 

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

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

г. на Общински съвет – Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

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

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – Годишен отчет за 2021 г. на 

кмета на община Девин за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 г.“. 

 

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 6 точка от дневния ред 
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6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 12.04.2022 г. относно: Разглеждане 

на проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация за 

урегулиран поземлен имот XVIII - 988, 953 и частна промяна на уличната регулация 

от о.т.342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т. 339, кв. 68, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. 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 № 60 

 

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

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

за устройство на територията, във връзка с чл. 135, ал. 1 от ЗУТ, 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  (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII-988,953 и частична 

промяна на уличната регулация от о.т.342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т.339, кв.68, 

гр. Девин. 

2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII-988,953 и частична 

промяна на уличната регулация от о.т.342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т.339, кв.68, 

гр. Девин, съгласно представената графична част. 

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

идентификатор 20465.504.953 с площ 5 кв.м., които се придават към реализираната 

на място уличната регулация. 

4. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение, част от ПИ с идентификатор 20465.504.5106 - нереализирана 

улична регулация, с площ от 23 кв.м, които се придават към УПИ XXXVIII, кв.68, гр. 

Девин. 
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5. Обявява за частна общинска собственост, част от ПИ с идентификатор 

20465.504.953 с площ 17 кв.м., която попада в УПИ XXXVIII, кв.68, гр. Девин. 

6. Обявява за частна общинска собственост част от ПИ с идентификатор 

20465.504.953 с площ 25 кв.м., която попада в нереализирана улична регулация, 

която се придават към УПИ XXXVIII, кв.68, гр. Девин.  

7. 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 - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 64 от 13.04.2022 г. относно: Издаване на 
разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на фирма „АП Мениджмънт Груп“ ООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

останалите колеги, ако имате нещо да допълните заповядайте. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 61 

 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 1, т. 3, буква (а), предложение второ, 

чл. 57, ал .1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от Решение № 40 от 07.02.2011 г. на 

Министерството на околната среда и водите, с което предоставя на община Девин, 

безвъзмездно, за управление и ползване за срок от 25 години находище „Беденски 

бани”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална 

вода на фирма „АП Мениджмънт Груп“ ООД, ЕИК: 131550922, със седалище и адрес 

на управление: гр. София, ул. „Казбек” № 57А, вх. В, ет. 7, ап. 61, представлявано 

от Антон Стоянов Пангев - управител, от находище „Беденски бани”, „Шахтов 

кладенец“ – с. Беден, община Девин, област Смолян, за обект СПА хотел „Евредика“, 

в ПИ с идентификатор 20465.502.3004 с годишен обем – до 1468,40 куб. м., за срок 

от 10 (десет години) от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

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

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 65 от 13.04.2022 г. относно: Учредяване 

право на ползване на 500/8589 идеални части от поземлен имот от Общински 

поземлен фонд с идентификатор 06269.4.1220 по КККР на с. Брезе, община Девин, 

област Смолян, публична общинска собственост, находящ се в местност „Калявища”, 

землище на с. Брезе, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

останалите колеги, ако имате нещо да допълните заповядайте. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 13, 

ал. 1, т. 1 от Закона за пчеларството, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за учредяване право на ползване на 500/8589 идеални части 

от поземлен имот с идентификатор № 06269.4.1220 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Брезе, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-122/21.02.2019г. на Изпълнителния  директор на АГКК, с площ 8 589 

кв.м. (осем хиляди петстотин осемдесет и девет) кв.м., находящ се в местност 

„Калявища”, землище на с. Брезе, общ. Девин, обл. Смолян, 10-та категория, частна 

общинска собственост. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин 

на трайно ползване: Пасище. 

Съседи на имота: 06269.4.1175, 06269.4.314, 06269.4.315, 06269.4.1214, 

06269.4.316, 06269.4.1216, 06269.4.1219, 06269.4.1174, 06269.4.328, 06269.4.329, 

06269.4.330, 06269.4.331, 06269.4.311. 
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II. Определя  годишна цена за ползване на 500/8589 идеални части от имота, 

в размер на 16, 20 лв. (шестнадесет лева и двадесет стотинки), изчислена съгласно 

експертна пазарна оценка от лицензиран оценител. 

III. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи  договор за учредяване 

на право на ползване на земеделската земя с Венцислав Станиславов Драгославов, 

за срок от 5 (пет) години. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 66 от 18.04.2022 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. юли 2021г. 

до м. декември 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 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 63 

 

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. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 67 от 18.04.2022 г. относно: 

Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за безвъзмездно 

управление на „Благоустройство и комунално стопанство - Девин”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

16 



 

Протокол № 4 от 27.04.2022 г. 

„БФЕФП”, но останалите колеги, ако имате нещо да допълните, заповядайте. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 64 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 47 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 н ОП 

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН“, БУЛСТАТ 

0006148950193, метачна машина DULEVO D3 EURO6C, рег. номер СМ 02359, бял 

цвят, номер на рама ZA93000D26NC38157, собственост на Община Девин, за срок от 

10 (десет) години. 

II. 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 - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

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

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „НЕ ГЛАСУВА” 

 

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

14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 68 от 18.04.2022 г. относно: Даване на 

съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 20465.502.1640 с 

проектни имоти с идентификатори 20465.502.1735 и 20465.502.1736 - частна 

собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

останалите колеги, ако имате нещо да допълните, заповядайте. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

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

Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 2, т. 2  от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява сключения предварителен договор (Приложение № 1) 

между Община Девин от една страна, и Венко Юриев Кабаков и Севда 

Миткова Кабакова, от друга страна, за замяна на поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.1640 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и 

пет точка петстотин и две точка хиляда шестстотин и четиридесет) по 

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на град Девин, община Девин, 

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

директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), адрес на ПИ: 

гр. Девин, ул. „Рожен”, площ 77 (седемдесет и седем) кв.м, трайно 

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

застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.502.1641; 20465.502.1639; 20465.502.5044, 

собственост на Община Девин, съгласно Акт за частна общинска собственост № 

2944/27.07.2021 г., с пазарна стойност от 1144 (хиляда сто четиридесет и 

четири) лева, за: 

1. Проектен имот с идентификатор 20465.502.1735 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет хиляди точка петстотин и две точка хиляда 

триста седемдесет и пет) от проект, постъпил в Службата по геодезия, 

картография и кадастър – Смолян с вх. № 01-623703/05.11.2021 г., който изменя 

кадастралната карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно 

скица за проект № 15-1364549/19.12.2021 г., с  адрес: гр. Девин, ул. „Рожен”, с 

площ 58 (петдесет и осем) кв. м., трайно предназначение на територията: 

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

20465.502.1642; 20465.502.5044; 20465.502.1519; 20465.502.1639; 

20465.502.5221; с пазарна  стойност от 850 (осемстотин и петдесет) лева, 

собственост на Венко Юриев Кабаков, съгласно Нотариален акт за покупко-

продажба на недвижим имот № 05, том І, рег. № 502, дело № 032 от 2019 г., 

съставен на 20.03.2019 г., И  

2. Проектен имот с идентификатор 20465.502.1736 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда 

седемстотин тридесет и шест), от проект, постъпил в Службата по геодезия, 

картография и кадастър – Смолян с вх. № 01-623703/05.11.2021 г., който изменя 

кадастралната карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрена със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно 

скица за проект № 15-1364551/16.12.2021 г., с  адрес: гр. Девин, ул. „Рожен”, с 

площ 25 (двадесет и пет) кв. м, трайно предназначение на територията: 

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

20465.502.1642; 20465.502.5044; 20465.502.1640; 20465.502.1641; с пазарна 
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стойност от 367 (триста шестдесет и седем) лева, собственост на Венко Юриев 

Кабаков, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 05, 

том І, рег. № 502, дело № 032 от 2019 г., съставен на 20.03.2019 г. 

ІI. Дава съгласие за сключване на окончателен договор между Община 

Девин от една страна, и Венко Юриев Кабаков и Севда Миткова Кабакова, от 

друга страна, за замяна на имотите, подробно описани в т. I. 

Община Девин не заплаща на приобретателите Венко Юриев Кабаков и Севда 

Миткова Кабакова разликата в цената на имотите в размер на 73 (седемдесет и 

три) лева.  

IIІ. 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 замяна, описан в т. I. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 
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Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 69 от 19.04.2022 г. относно: Приемане 

на Решение за разходване на средствата по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление 

на отпадъците 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 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. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

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

самоуправление и местната администрация и § 8, т. 2, буква „а“ от Преходните и 

заключителни разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното 

подоходно облагане (обн., ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г.) за изменение и допълнение на 

Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

(обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 г.), 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за  

2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на 

отпадъците за закупуване на машини за нуждите на сметосъбирането на територията 

на община Девин в размер до 294 330 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди триста 
и тридесет лева). 
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2. Упълномощава кмета на община Девин да предприеме всички необходими 

действия по изпълнение на решението по т.1. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чолакова: 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 70 от 19.04.2022 г. относно: 

Разглеждане Отчет за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 2021 г. 

в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и безопасността на 

движението. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

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

 

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

информирам, че има положително становище на 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. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 67 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема за сведение Отчет за извършената работа и резултатите на 

РУ - Девин през 2021 г. в борбата срещу престъпността, охраната на 

обществения ред и безопасността на движението. 

 

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

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 71 от 19.04.2022 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2021 г. и предстоящи задачи за 2022 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

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

 

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

информирам, че има положително становище на 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. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

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

самоуправление и местна администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I .Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2021 г. и 

предстоящите задачи за 2022 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Дейността по осъществяване на ДПК да продължи по създадения 

ред, като проверките да са задълбочат през 2022 г. особено на тези обекти, 

които не успяха да се извършат през 2020 г. и 2021 г. поради затваряне 

заради епидемичната обстановка или възстановяване на дейността.  

2. Привеждане на дейността по линия на ДПК, съобразно последните 

изменения и допълнения на Наредба № 8121з-882 от 04.09.2020 г. и 

10.10.2021 г. 

3. Стриктно изпълнение на указанията и мероприятията от РДПБЗН гр. 

Смолян с рег. № 1065р-2713 от 22.12.2021 г. 

4. Да продължи контрола във фазите на инвестиционния процес - 

проектиране и строителство, запазване и повишаване на взискателността при 
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проверки в обекти в експлоатация. 

5. Да се продължи контрола над дежурните смени по стриктно 

попълване на всички документи. 

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

осъществяване на ДПК, пожарогасителната и спасителна дейност, спазване 

на мерките за лична защита и ЛПС във връзка с корона вируса; 

 
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 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 72 от 19.04.2022 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 01.08.2021 г. до 28.02.2022 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за трето и четвърто тримесечие на 2021 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

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

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

Имате думата за мнения и предложения. Заповядайте г-н Фезов. 

 

Г-н Фезов:- Каква апаратура има в болницата, която е свързана за 

лечение на неврологични заболявания и къде се намира. 

 

          Г-жа Чолакова: -Благодаря г-н Фезов. Заповядайте г-жо Грозданова. 

 

Г-жа Грозданова: - Благодаря за въпроса. Апаратурата,  която сме 

закупили по реализиран проект, е необходима за неврологични 

заболявания. Тъй като в неврологично отделение липсва специалист – 

физиотерапевт, както липсата на физиотерепевтично отделение, този апарат 

не може да бъде ползван по клинична пътека. Апаратурата е наистина много 

хубава, за  да може да се използва ще се предлага в доболничната помощ 

само като платена услуга. За сега е това. В момента в който успеем да 

намериме лекар, който да е физиотерапевт най – вероятно ще предприемем 

стъпки за слючване на договор  със здравната каса, за да може апаратурата 
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да се използва и по линия на РИЗИОК с договор т.е. не със плащане от 

желаещите.  

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря г-жо Грозданова. Други колеги. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 69 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.1. 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  01.08.2021  г.  

до  28.02.2022  г.  

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

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

разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.08.2021 г.справки –

до 28.02.2022 г.

 
2.2. Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” 

ЕАД за трето и четвърто тримесечие на 2021 година.  

 

 

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 – 73 от 20.04.2022 г. относно: Изменение 

в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите 

комисии и взаимодействието  му с общинска администрация. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

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

информирам, че има положително становище на всички постоянни комисии 

към общински съвет. Имате думата за мнения и предложения. Виждам, че 
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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 № 70 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 3 

от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от 

Административнопроцесуален кодекс, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както 

следва 

ОТПАДАТ:  

- чл. 4, ал. 2 Общински съвет – Девин може да провежда заседание и на 

друго място на територията на общината по решение на Председателския съвет. 

- чл. 20, ал. 1, т. 1 Заместник-председателят/ите на Общински съвет – 

Девин: 

1. участва по право в състава и работата на Председателския съвет; 

- чл. 21 (1) Дейността на Общински съвет – Девин се подпомага от 

Председателски съвет. 

(2) Председателският съвет подпомага дейността на председателя на 

общинския съвет като: 

1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план 

за работата на Общински съвет – Девин; 

2. провежда политически и експертни консултации във връзка с дейността 

на Общински съвет – Девин; 

3. предлага състав на делегации за международни контакти; 

4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по 

обществено значими въпроси на общината. 

- Чл. 22. (1) Персоналният състав на Председателския съвет се формира от: 

1. Председателя на Общински съвет – Девин; 

2. Заместник-председател/ите на Общински съвет – Девин; 

3. Председателите на постоянните комисии на Общински съвет – Девин. 
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(2) Председателският съвет провежда минимум една среща преди всяко 

заседание на общинския съвет. 

(3) Всеки участник в председателския съвет, включително и този, който 

заема повече от една от посочените в ал. 1 позиции, участва с право на един глас 

при вземане на решение.  

- чл. 66, ал. 1 В изпълнение на приетите планове, председателят на Общински 

съвет – Девин подпомаган от Председателския съвет, подготвя проект за дневен ред 

най- малко 10 (десет) дни преди датата на заседанието. 

- чл. 66, ал. 4 Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им 

в деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта 

за дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси. 

- чл. 137, ал. 2 Предложение за изпращане на делегации на общинския съвет 

в чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно 

от Председателския съвет. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 20.04.2022 г. относно: 

Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

информирам, че има положително становище на всички постоянни комисии 

към общински съвет. Има  допусната техническа грешка /дата/ в таблицата 

за заплати на кмета на общината и кметовете на кметства вместо „ОМЗ – до  

30.05.22 г.” да се счита „ОМЗ – до 31.05.22 г.” Имате думата за мнения и 

предложения. Заповядайте  г-н Корчев. 

  

Г-н Корчев:- Колеги с риск да бъда обвинен в пристрастие, мисля, 

че заплатата на кмета трябва да се повиши. Същата не е увеличавана от 
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предходния мандат.Средства има и те не могат да бъдат изразходвани за 

друго. Предлагам 4000 лв. 

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

 

Г-жа Тодорова:- Мисля, че комисията по бюджет и финанси на ПК 

бяхме предложили и се прие единодушно увеличението на заплатата на 

кмета да стане, пропорционално, както и на останалите на кметовете по 

населени места. Това ще рече около 20%.. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Тодорова. Колеги, има две 

предложения. Знаете, че от предходните две години са увеличавани 

заплатите на кметовете и кметските наместници без да бъде увеличено 

възнаграждението на общинския кмет. Г-н Иванов е със заплата още от 

предходния мандат, каквато е била на г-н Даскалов. Други колеги. Виждам, 

че няма. Предлагам процедура на прекратяване на разискванията който е 

съгласен, моля да гласува:  

 

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

 

 Подлагам предложението на  г-н Корчев, възнаграждението на кмета 

да стане от 3000 лв. на 4000 лв., който е съгласен, моля да гласува:  

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.  

 

Значи, второто предложение се обезсмисля. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Право на отрицателе вот, защо гласувах противотносно 

възнагражденията на кмета и кметовете по населени места. Гласувах против от 

гледна точка на това, че всички знаят с оглед на това, знаете какви са 

възнагражденията на общинска администрация. За общинска администрация не 

беше гласувано в дъжавния бюджет нито една стотинка за увеличение на заплатите 

на работещите служители в общинска администрация и някакси те вършат основната 

работа. Аз не принизявам, не искам да кажа нищо лошо за работата на кмета, той 

носи цялата отговорност и накрая полага подписа си. Разбирате ли. Основната 

дейност в общинска администрация се върши от нейните служители. Години наред 

служителите в ОА стоят на едни ниски нива, г-н Иванов знае това е тема засягана 

много в публичното пространство включително и в НСОРБ, по резонно беше да се 

приеме предложението за увеличението на заплатата на кмета с 20%, така както е 

направено с кметовете по населени места, макар, че и там има разлика. 
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Значи по справедливо щеше да бъде спрямо  хората, които работят в ОА, за това, че 

те седят толкова години с ниски заплати, а изведнъж скачаме със заплатите на кмета 

и кметовете, независимо кой е кмет, аз изключвам, че е Здравко Иванов, името не 

искам да се свързва с длъжността кмет. Говорим принципно за тези неща, за това 

гласувах против. Благодаря. 

 

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

относно заплатите на служителите в ОА, но може да проверите, че няма кмет 

под 5 000лв. в Смолянска област с ранга на нашата община и тези средства, 

които се падат за кмета, кметовете и кметските наместници, не могат да 

бъдат предоставени за заплатите на общинските служители.Заповядайте г-н 

Чаушев. 

  

Г-н Чаушев: - Благодаря г-ж Василева. Реплика към вашето изказване. 

Това може да е така , но всеки си гледа от неговата камбанария. Аз не искам нашата 

община да се сравняваме с общини, които може би са икономически по – напред  

или по – назад. Ние си гледаме нашата камбанария, независимо от това, че 

заплатите идват от държавния бюджет, аз говоря по принцип, не е въпроса от къде 

ще се изразходват средства, разбирате ли ме, по принцип говоря какъв дисбаланс се 

получава огромен, не съм против увеличение на заплатата пак казвам, но недей да 

сравняваме може така да си са го решили, аз говоря по принцип. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Даскалов: - Аз гласувах против с подобни мотиви на тези на г-н 

Чаушев. Нищо лично, не че съм против увеличението на заплатата на кмета 

на общината, напротив вярвам, че е малка заплата на кмета то винаги е 

било в община Девин в сравнение с другите общини в Смолянска област. 

Разбрахме, че тези са целеви средства и идват специално заплатата на 

кмета на общината и на кметовете по населени места щеше да попитам и аз 

същото нещо. Имали някаква поне надежда за увеличение на  заплатите на 

администрацията, тъй като сме свидетели на един много сериозен 

дисбаланс,  увеличава се минималната работна заплата и тези служители 

които са с най-ниска квалификация, достигат вече нивата на заплатите на 

квалифицираните служители на ОА, което е трудно, той кмета ще го усети 

още по така засилено, защото според мен масово хората ще напускат 

общината и ще се уголи ще остане администрацията без специалисти, без 

кадри. Така, че пак казвам, не съм против увелечението на заплатата на 

общинския кмет, даже е ниска, както казахте вие в сравнение с друг кмет, 

може би трябваше да е по премерено, както е предложението на комисията. 

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

 

Г-н Иванов: - Първо искам да благодаря за това, че увеличихте 

заплатата на кмета. Съображенията ми да не си предложа лично 

увеличаване на заплатата ми, съобразени с вашите мотиви, които вие 

изложихте. По отношение на възнагражденията на служителите в ОА, това 

беше основен проблем, който беше поставен преди приемането на 

държавния бюджет, многократно на срещи които сме присъствали и 

писменно пред всички народни представители от Смолянска област 

включително и председателя  до Народното събрание, тъй като се внесе 

бюджета в Народното събрание, това беше единствената възможност по 

която можеше да повлияем на този процес, но за съжаление в държавния 

бюджет не бяха предвидени средства за увеличение на заплатите на 

служителите в ОА, което е притеснително. Не спираме да поставяме този 

проблем преди така прослувутата актуализация на държавния бюджет, 

където се афишира от самото му приемане, първоначално казаха, че ще има 

актуализация м.юни, м.юли на държавния бюджет.гаранция няма дали ще се 

вдигнат заплатите на служителите в ОА, но мнението на повечето кметове с 

които съм общувал, няма кмет който да не иска да вдигне заплатите на 

служителите. Такова е и мнението на НСОРБ, като при последния разговор, 

то ще настоява пред комисиите пред финансовия министър, сега отново ще 

пишем писмо до финансовия министър. Това, което беше споделено на 

последната среща на НСОРБ, че се предвижда 23% увеличение на заплатите 

на служителите, дали ще се постигне всичко зависи, от министъра на 

финансите и управляващата коалиция, дали ще успеем да ги убедим, че 

това е наложащо, защото минималната заплата е 710 лв. от 1 април, а ние 

имаме заплати 770 лв. в нашата община, което е убидно за тях. При нас в 

ОА в Девин е един процес доста отдавна във времето дофинансираме 

възнаграждението в бюджета. Отново има предвидени средства за 

дофинансиране независимо, че държавата отпуска делигирани средства, не 

е малка сумата за дофинансиране на заплатите и за това не можахме да си 

позволим със собствени средства да увеличим заплатите, тъй като увеличим 

ли заплатите един път, после няма връщане назад, означава, че трябва да 

увеличим и местните приходи, трябва да дигаме местни данъци и такси, тъй 

като варианта, който ни се предостави от държавата единствено са с местни 

приходи, ако решим да увеличим заплатите, няма да спираме да се борим за 

това, пък и това е за каузата на Изп. директор на НСОРБ, сподели, че 

основната кауза пред НСОРБ е, че трябва да оправим заплатите поне за 

второто полугодие  на настоящата година. Вече приехте увеличението на 

заплатите, няма да коментирам така решихте, това е възнаграждението 
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което определихте през настоящата година. Благодаря за което ще се 

постарая да помагам  на все повече хора, които са в нужда, това, което мога 

да споделя. Благодаря.       

 

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

 

Г-жа Тодорова: - Аз предлагам прегласуване на предложението на 

комисията с оглед на това което се коментираше да се прегласува 

предложението на г-н Корчев, мисля, че вчера на  постоянната комисия се 

обединихме всички около това, по справедливо е според мене, 

повишаването на заплатата да става по-плавно с 20% да се увели заплата 

на кмета. Мисля, че колегите ще ме подкрепят, колегите които гласуваха 

против, те също се обединиха в момента, около това предложение. Не е 

гласувано окончателно, така, че ви предлагам да прегласуваме 

предложението на г-н Корчев. Благодаря. 

 

Продължиха да водят дебати по самата точка. 

 

Г-жа Василева:- Подлагам на прегласуване предложението на г-н 

Корчев, кмета на общината да бъде с възнаграждение от 4000 лв., който е 

съгласен, моля да гласува:  

 

7 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Не се приема.  

 

Подлагам на гласуване предложението на комисията по бюджет и 

финанси, възнаграждението на кмета на общината да бъде 3600 лв., който е 

съгласен, моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 71 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от 

Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Определя размера на основните месечни заплати на кмета на общината и 

кметовете на кметства, считано от 01.06.2022 г., както следва: 
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№ 

по 

ред 

Община/ 

Кметство 

Население 

по постоянен 

адрес  

Длъжностно 

наименование 

ОМЗ - до 

31.05.22 г. 

ОМЗ - от 

01.06.22 г.

1 Девин 12 532 Кмет на община 3 000,00 3 600,00

2 Грохотно 981 Кмет на кметство  1 390,00 1 640,00

3 Гьоврен 958 Кмет на кметство  1 360,00 1 620,00

4 Лясково 660 Кмет на кметство  1 200,00 1 390,00

5 Триград 659 Кмет на кметство  1 200,00 1 350,00

6 Селча 552 Кмет на кметство  1 160,00 1 340,00

7 Брезе 429 Кмет на кметство  1 110,00 1 270,00

8 Беден 350 Кмет на кметство  1 070,00 1 200,00

9 Осиково 328 Кмет на кметство  950,00 1 080,00
 

 

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 17 точка от дневния ред 

17. 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. Заповядайти г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Само един въпрос, за входната артерия имали 

някакво движение за довършване на сигнализация, знаци и други. 

 

Г-н Иванов: - Уважаеми общински съветници, Уважаема г-жо 

Председател, крайния срок е 30 май да се направи хоризонталната и 

вертикалната планировка. Надявам се да бъде разплатено, това което беше 

обещано от правителството, за да могат да довършат входа на града. Освен 

това е предвидена маркировка и за отсечката Михалково – Девин за 

хоризонтална маркировка с оглед на това, че при по тежки метеорологични 

условия трудно е да се кара осовите линии са трудно компрементирани, 

надявам се това да се случи. Другото, което искам да ви съобщя е, че 

закупихме автомобил високопроходим на  РУ - Девин оставихме на 

следващата сесия ще представим докладна записка за безвъзмездно 

стопанисване и управление. Средствата са пак от държавно делигираните 
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остатъци, които идват във връзка с обслужването на детска педагогическа 

стая и районните инспектори.    

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Иванов. Поради изчерпване на 

дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря ви на всички вас за 

присъствието. 

 
 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

Изготвил: 

Людмила Глухова 

Главен специалист 

  


