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ПРОТОКОЛ 

 

№ 1 от 26.01.2023 година 

 

От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 26.01.2023 

година /четвъртък/ от 10:00 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 

Румяна Фиданова – Представител на ВиК Смолян  

 

 

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-н Ликов 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 Поюклийски и кворума е 16. 

 

Колеги, пред вас е дневния ред. Всички сте запознати с него предварително.  

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 04.01.2023 г. относно: 

Кандидатстване на Община Девин с проект за директно предоставяне на средства по 

процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 06.01.2023 г. относно: Поправка на 

очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 24.11.2022 г., прието от Общински 

съвет – Девин, на заседание, проведено на 24.11.2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 10.01.2023 г. относно: Отпускане на 

средства за Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за 

изграждане на 111-метров пилон на Роженските поляни. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 10.01.2023 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 10.01.2023 г. относно: Приемане на 

списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г., съгласно 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2023 г. относно: Отдаване под 

наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – поземлен имот с 

идентификатор 44848.1.688 и поземлен имот с идентификатор 44848.7.274, находящи 

се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 18.01.2023 г. относно: Кандидатстване 

на община Девин с проектно предложение „Модернизация на образователната среда 

в Средно училище „Христо Ботев“ град Девин“ по Механизма за възстановяване и 

устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна 

среда“.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 19.01.2023 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 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 19.01.2023 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2023 

година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 19.01.2023 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2022 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Имате думата за предложения, относно него.  

Аз искам да направя едно предложение на основание чл. 67, ал. 1 и ал. 2, т. 

2 от ПОДОСНКВОА в Дневния ред да влезе като точки 11 и точка 12 следните докладни 

записки: 

 

Т. 11. ДЗО - 12 от 23.01.2023 г. относно: Допълване на Решение № 204 от 

23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

 

Т. 12. ДЗО - 13 от 24.01.2023 г. относно: Допълване на Решение № 211 от 

23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

 
Точка 11 от предварително раздадения дневен ред да стане точка 13.  

 

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

 

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

искам да направя процедурно предложение точка 4 ДЗО - 58 от 05.04.2022 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред да стане точка 1, а останалите точки 

от предварително раздадения Дневен ред да се преномерират. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря. Други колеги. Виждам, че няма, затова 

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

гласува: 

 

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

 

Колеги имаме постъпили две предложения: 
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- Подлагам на гласуване предложението, което направих в Дневния ред да 

влезе като точки 11 и точка 12 следните докладни записки: 

 

Т. 11. ДЗО - 12 от 23.01.2023 г. относно: Допълване на Решение № 204 от 

23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

 

Т. 12. ДЗО - 13 от 24.01.2023 г. относно: Допълване на Решение № 211 от 

23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

 
Точка 11 от предварително раздадения дневен ред да стане точка 13.  

 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението направено от г-н Чаушев точка 4 ДЗО 

- 58 от 05.04.2022 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за 

участие в редовно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и 

определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред да стане 

точка 1, а останалите точки от предварително раздадения Дневен ред да се 

преномерират. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение,  моля 

да гласува: 

 

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

 

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

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 10.01.2023 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 04.01.2023 г. относно: 

Кандидатстване на Община Девин с проект за директно предоставяне на средства по 

процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 06.01.2023 г. относно: Поправка на 

очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 24.11.2022 г., прието от Общински 

съвет – Девин, на заседание, проведено на 24.11.2022 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 10.01.2023 г. относно: Отпускане на 

средства за Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за 

изграждане на 111-метров пилон на Роженските поляни. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5 от 10.01.2023 г. относно: Приемане на 

списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г., съгласно 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2023 г. относно: Отдаване под 

наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – поземлен имот с 

идентификатор 44848.1.688 и поземлен имот с идентификатор 44848.7.274, находящи 

се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 8 от 18.01.2023 г. относно: Кандидатстване 

на община Девин с проектно предложение „Модернизация на образователната среда 

в Средно училище „Христо Ботев“ град Девин“ по Механизма за възстановяване и 

устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна 

среда“.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 19.01.2023 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 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 19.01.2023 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2023 

година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 19.01.2023 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2022 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 23.01.2023 г. относно: Допълване 

на Решение № 204 от 23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 24.01.2023 г. относно: Допълване 

на Решение № 211 от 23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 4 от 10.01.2023 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в редовно заседание 

на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - гр. Смолян и определяне на позицията и 

мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

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 „ОМДСТК“ и ПК „ЗСПЕ“, като другите две 

комисии решиха след като чуят представителя на ВиК да дадат становище. Имате 

думата за мнения и предложения относно докладната записка, но преди това 

в залата е г-жа Фиданова – Представител на ВиК Смолян, която ще даде 

разяснения във връзка с намеренията на асоциацията  за сключване на анекс 
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към административен договор № Д-34-2/BG16M1OP002-1.014-0001 от 

13.02.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  

 

Г-жа Фиданова: - Даде пълни разяснения относно намеренията им за 

сключване на анекс към договора, като информира, че той не е обвързан с цената на 

водата. Увери, че асоциацията няма намерения да увеличава цените на водата, както 

е написано и в писмото до общината. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Фиданова. Предлагам от проекта на 

Решение точка I, т. 1 да се гласува като отделни предложения. 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.  

 

- Подлагам на гласуване предложението, което направих от 

проекта на Решение точка I, т. 1 да се гласува като отделни предложения. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  

 

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

 

-  Подлагам на гласува първото предложение от проекта за 

Решение от точка I, т. 1: Дава мандат на кмета на община Девин за представяне 

позицията на общината при съгласуването на предложения на ВиК оператора проект 

на Допълнително споразумение № 3 към Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 

и канализационни услуги от 10.09.2015 г. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

- - Подлагам на гласува второто предложение от проекта за 

Решение от точка I, т. 1: Да съгласува така представения проект по споразумение. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  

 

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

 

- Подлагам на гласува третото предложение от проекта за Решение от 

точка I, т. 1: Да упълномощи Председателя да подпише допълнителното 
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споразумение от името на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 1 

 

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

и местната администрация, във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 5, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от 

Закона за водите, чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и 

канализационните услуги и чл. 5, ал. 6 и ал. 7, чл. 12а, ал. 1 и чл. 14, ал. 2 от 

Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и 

канализация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава мандат на кмета на община Девин, в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по Вик на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за представяне на позицията на 

общината по точките на дневния ред на предстоящото на 07.02.2023 г. (вторник) от 

9,00 ч. извънредно неприсъствено заседание на общото събрание, както следва: 

1. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при съгласуването на предложения на ВиК оператора проект на 

Допълнително споразумение № 3 към Договора за стопанисване, поддържане и 

експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни 

и канализационни услуги от 10.09.2015 г. и да съгласува така представения проект 

по споразумение и да упълномощи Председателя да подпише допълнителното 

споразумение от името на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана 

от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян. 

II. При невъзможност кметът на община Девин да представи 

мандата/решението за заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК на 

обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. 

Смолян, в срока, посочен в поканата (06.02.2023 г., до 17:30 ч.), Общински съвет – 

Девин упълномощава г-н Николай Юруков, заместник – кмет на община Девин, за 

представител на община Девин в заседанието и да изрази горепосочената позиция. 

 

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

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА ” 

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 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 04.01.2023 г. относно: Кандидатстване 

на Община Девин с проект за директно предоставяне на средства по процедура 

„Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с финансиране по 

линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

че има положително становище на ПК „БФЕФП“ и ПК „УТОССГС“, като комисията 

по ПК „УТОССГС“ прави предложение в проекта за решение да се допълни 

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

1, предложение 2 и ал. 2 от АПК, както и да се добави към нормативното основание 

чл. 60, ал. 1, предложение 2 и ал. 2 от АПК. 

Мотиви за предварителното изпълнение на решението се налага, да се защитят 

особено важни държавни или обществени интереси. 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 подлагам на гласуване предложението направено от ПК „УТОССГС“ 

в проекта за решение да се допълни точка 4 Допуска предварително изпълнение 

на решението на основание чл. 60, ал. 1, предложение 2 и ал. 2 от АПК, както и да се 

добави към нормативното основание чл. 60, ал. 1, предложение 2 и ал. 2 от АПК. 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 60, ал. 1, предложение 2 и ал. 2 от АПК. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект за директно 

предоставяне на средства по процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи 

за улично осветление“, с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и 

устойчивост /Покана 1/. 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване с проект за директно предоставяне на средства по 
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процедура „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“, с 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост /Покана 1/. 

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

1, предложение 2 и ал. 2 от АПК. 

 

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на 

решението се налага, за да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА ” 

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. 
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Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 2 от 06.01.2023 г. относно: Поправка на 

очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 24.11.2022 г., прието от Общински 

съвет – Девин, на заседание, проведено на 24.11.2022 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 3 

 

На основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 74 от Административно 

процесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 

Решение № 184 от 24.11.2022 г., 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 184 от 

24.11.2022 г. на Общински съвет – Девин, като текстът „Юлиян Емилов Калницки“ да 

се чете „Юлиян Елинов Калницки“  

II. В останалата си част Решение № 184 от 24.11.2022 г. на Общински съвет – 

Девин, остава непроменено. 

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

процедури за изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА ” 

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 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 3 от 10.01.2023 г. относно: Отпускане на 

средства за Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за 

изграждане на 111-метров пилон на Роженските поляни. 

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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 4 

 

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

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие средства в размер на 5000.00 лв. да бъдат предоставени за 

Националната дарителска кампания „България заслужава!“, за изграждане на 111-

метров пилон за българското знаме на Роженските поляни в Родопите. 

2. Средствата по т. 1 да бъдат осигурени от собствени приходи на Община 

Девин и се отразят в бюджета на общината за 2023 г. 

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

фактически действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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” 
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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 - 05 от 10.01.2023 г. относно: Приемане на 

списък на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г., съгласно 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

има положително становище на ПК „УТОССГС“ 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 № 5 

 

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

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

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

жилища – общинска собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 година, 

разпределени по групи съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за общинската собственост 

(ЗОС), както следва: 

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

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

отчуждени за общински нужди; 
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3. ведомствени; 

4. резервни. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

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

местонахождението на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 година, 

съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОС. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА”  

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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. 
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Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 17.01.2023 г. относно: Отдаване под 

наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд – поземлен имот с 

идентификатор 44848.1.688 и поземлен имот с идентификатор 44848.7.274, находящи 

се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

като комисията по ПК „УТОССГС“ предлага в проекта за решение да се 

допълни точка  

IV. „Определя 30 % от средствата придобити от наема да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в с. Лясково, община Девин, област 

Смолян“ както и основанията да се допълнят с чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА. 

 

Имате думата за мнения и предложения относно докладната записка. 

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 подлагам на гласуване предложението направено от ПК „УТОССГС“ 

предлага в проекта за решение да се допълни точка  

IV. „Определя 30 % от средствата придобити от наема да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в с. Лясково, община Девин, област 

Смолян“ и основанията да се допълнят с чл. 52, ал. 5, т. 2 от ЗМСМА. 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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I. Дава съгласие за отдаване под наем на Румен Богданов Башев, с постоянен 

адрес: с. Лясково, община Девин, област Смолян, на земеделски земи, частна 

общинска собственост, както следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор № 44848.1.688 (четиридесет и четири 

хиляди осемстотин четиридесет и осем точка едно точка шестстотин осемдесет и осем) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-676/25.09.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян, местността „Ляскоскире“, с площ 2 742 (две хиляди седемстотин 

четиридесет и две) кв. м., 10-та категория, частна общинска собственост. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. 

Граници и съседи на имота с идентификатори: 44848.1.668, 44848.1.682, 44848.1.689, 

44848.1.396, 44848.1.681. 

2. Поземлен имот с идентификатор № 44848.7.274 (четиридесет и четири 

хиляди осемстотин четиридесет и осем точка седем точка двеста седемдесет и четири) 

по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Лясково, община Девин, 

област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-676/25.09.2019 г. на изпълнителния 

директор на АГКК, находящ се в землището на с. Лясково, община  Девин, област 

Смолян, местността „Стоянови нивища“, с площ 7 893 (седем хиляди осемстотин 

деветдесет и три) кв. м, 10-та категория. Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: Нива. Граници и съседи на имота с 

идентификатори: 44848.7.258, 44848.7.269, 44848.7.358, 44848.7.313, 44848.7.267. 

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

експертни пазарни оценки от лицензиран оценител, общо за заявените имоти от 

общински поземлен фонд, в размер на 780,84 лв. (седемстотин и осемдесет лева и 

осемдесет и четири стотинки), изчислена от сбора на наемните вноски на двата имота, 

както следва: 

1. За поземлен имот с идентификатор 44848.1.688 – 179,16 лв. (сто 

седемдесет и девет лева и шестнадесет стотинки) годишен наем. 

2. За поземлен имот с идентификатор 44848.7.274 – 601,68 лв. (шестстотин 

и един лева и шестдесет и осем стотинки) годишен наем. 

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

земеделски земи с Румен Богданов Башев, за срок от 10 (десет) години. 

IV. Определя 30% от средствата придобити от наем да се използват за 

изпълнение на дейности от местно значение в с. Лясково, община Девин, област 

Смолян. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО - 8 от 18.01.2023 г. относно: Кандидатстване 

на община Девин с проектно предложение „Модернизация на образователната среда 

в Средно училище „Христо Ботев“ град Девин“ по Механизма за възстановяване и 

устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна 

среда“.  

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. 
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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 № 7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласието си община Девин да кандидатства за финансиране на проект 

„Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Ботев“ 

град Девин” по Механизма за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор 

BG-RRP-1.007 „Модернизация на образователна среда“ за изпълнение на инвестиция. 

2. Декларира, че за предложения проект е осигурена неговата устойчивост, и 

че съответната образователна институция – Средно училище „Христо Ботев“, гр. Девин 

ще продължи да функционира като такава, както и че няма да бъде закрита за период, 

не по-малък от 5 години след крайното плащане към Крайния получател - Община 

Девин. 

3. Дава съгласие за осигуряване на необходимите средства, в случай на 

разходи, които не се  финансират по процедурата. 

4. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни 

и фактически действия за подготовка и подаване на проектно предложение 

„Модернизация на образователната среда в Средно училище „Христо Ботев“ 

град Девин”. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 



 

Протокол № 1 от 26.01.2023 г. 

21 

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. 

 

Г-жа Чолакова:- 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 19.01.2023 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 01.11.2022 г. до 30.11.2022 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

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

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

подкрепя предложената докладна записка. 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. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

 
РЕШЕНИЕ № 8 

 

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 01.11.2022 г. до 

30.11.2022 г. 

 

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

гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

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

 

Г-н Даскалов:- Благодаря, предлагам десет минути почивка. 

 

Г-жа Василева:- Процедурно предложение за 10 мин. почивка. 

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 10 от 19.01.2023 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото полугодие на 2023 

година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жа 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.  
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Колеги, чета следния проект за Решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 63, ал. 2 от Правилника 

за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за първото 

полугодие на 2023 г., съгласно Приложение № 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. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 11 от 19.01.2023 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за 2022 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

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

 

Г-жа Чолакова:- 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 № 10 

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 109 от Правилника за организацията 

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

общинска администрация, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за работата на Общински съвет Девин и неговите комисии за 

2022 г., съгласно Приложение № 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. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 23.01.2023 г. относно: Допълване 

на Решение № 204 от 23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

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 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 № 11 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 и чл. 52, ал. 5, т. 2 от Закона за местното 

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

и ползването на земеделски земи и чл. 79 от Административнопроцесуален кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 204 от 23.12.2022 година на Общински съвет – Девин, като 

определя 30 % от средствата придобити от наема да се използват за изпълнение на 

дейностите от местно значение в с. Триград, община Девин, област Смолян. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 24.01.2023 г. относно: Допълване 

на Решение № 211 от 23.12.2022 г. на Общински съвет Девин. 

Докладва: Председателя на Общински съвет – Девин 

 

Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. 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 № 12 

 

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, чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството и чл. 79 от 

Административнопроцесуален кодекс, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 211 от 23.12.2022 година на Общински съвет - Девин като 

посочва валидно правно основание, а именно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ОТСЪСТВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Николина Веселинова Хаджиева – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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 13 точка от дневния ред 

13. 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 


