
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 12 от 29.09.2016 година 

 
 

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

29.09.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община Девин. 

Гости – граждани 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-н Руси Чаушев – 

председател на Общински съвет – Девин. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на 

настоящото заседание 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 присъстват 15 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват г-н Юлиян Семчев и г-жа Наташа 

Василева - откривам редовното заседание свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от 

ЗМСМА. 

Колеги предварително Ви е раздаден ДР. Запознати сте с него, ако имате 

някакви мнения, предложения за допълнения и изменения имате думата. 

Да считам, че няма предлагам да прекратим с разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО–152 от 19.08.2016 г. относно: Съгласие за 

изменение на ПУП - ПРЗ и сключване на предварителен и окончателен договор. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО–153 от 19.09.2016 г. относно: Съгласие за 

изменение на ПУП - ПРЗ и на предварителен и окончателен договор  за покупка на 

част от частен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО–154 от 25.08.2016 г. относно: Правилник 

за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 

комплекс /ЦПЛР – ОДК/ гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
4.Докладна записка с Вх. № ДЗО –155 от 14.09.2016 г.относно:Безвъзмездно 

придобиване на имоти от държавата.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 14.09.2016 г. относно: 

Управление на общински имот 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх.№ ДЗО -157 от 14.09.2016 г.относно:Актуализация 

на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014 - 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО–158 от 14.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на НЧ "Светлина - 1948" - с. Гьоврен, община Девин с 

проект "Ремонтни дейности и обзавеждане"  и удостоверяване на това, че 

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план 

за развитие на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО–159 от 14.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на НЧ "Изгрев - 1936" - с. Триград, община Девин с 

проект  "Ремонтни дейности" и удостоверяване за това, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие  на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-160 от 14.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на НЧ "Просвета - 1942" - с. Лясково, община Девин с 

проект "Ремонтни дейности и обзавеждане" и удостоверяване на това, че 
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дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие  на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО–161 от 14.09.2016 г. относно:Осигуряване 

на средства от общинския бюджет за произвеждането на частични избори за кмет на 

кметство с. Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО–162 от 14.09.2016 г. относно: Одобряване 

на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251/ ПИ с проектен № 011958/ в м. 

"Кюром връх" в землището на с. Лясково, община Девин и даване на разрешение за  

изработване на ПУП-ПРЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО–163 от 14.09.2016 г. относно:Одобряване 

на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за  част  от ПИ 

20465.198.6 /ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/ м."Усое" в землището 

на гр. Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО–164 от 14.09.2016 г. относно: Допълване 

на Решение №115/26.07.2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО–165 от 15.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект "Изграждане и рехабилитация на външна и 

вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села в община Девин" и 

удостоверяване за това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО–166 от 15.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект "Рехабилитация на път PAZ2044: / III - 377, 

Равногор - Нова махала/ Граница община /Брацигово Батак/ - Фотиново - Граница 

община /Батак - Девин/ - Девин / III - 197 / " и удостоверяване на това, че  

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие  на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО–167 от 15.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в 

населените места на община Девин" и удостоверява за това, че дейностите, 

включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на 

община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО–168 от 19.09.2016 г. относно: 

Предоставяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №115034, по параграф 27, ал. 2, 

т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби  към ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да гласува: 

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

 Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО–152 от 19.08.2016 г. относно: Съгласие за 

изменение на ПУП - ПРЗ и сключване на предварителен и окончателен договор. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н председстел, Уважаеми дами и 

господа общински съветници и гости на днешната сесия, най - напред искам, 

преди да пристъпим към първата точка, да Ви приканя, понеже виждате, че 

сесията ще бъде дълга, доста точки, които са изключително важни за 

бъдещото развитие на Общината. 

Искам да Ви приканя и да Ви призова, така, както положихме клетва, 

така и да бъдем водени от разума и мъдростта при вземане на Решенията на 

днешното заседание. Точките, които днес ще разглеждаме касаят бъдещето 

на Общината за следващите 5-6 години. 

Нека да не се водим от емоции и някои други внушения от външни 

сили и хора. Нека единствено, както казах грижата за нашата Община и за 

населението бъдат основния мотив при взимането на Решенията ни. 

Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Предварително всичко е уточнено в комисиите, ако някой има нещо да 

допълни? 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 148 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП ПРЗ на УПИ-ІV в кв.65, гр.Девин имот 

с кадастрален номер  20465.504.815 и предаване към него на част от общински  

имот – улица  с кадастрален номер 20465.504.5062  с площ 279 кв.м. 

2. Дава съгласие кмета на община Девин да сключи  предварителен и 

окончателен договор след влизане в сила на заповедта за утвърждаване на плана за  

придаващия се към УПИ- ІV, кв. 65 имот с кадастрален номер 20465504.815 част от 

общински имот с кадастрален номер 20465.504.5062 с площ 279 кв.м. и цена 8652 

лв. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 
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Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ОТСЪСТВА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

Докладна записка с Вх. № ДЗО–153 от 19.09.2016 г. относно: Съгласие за 

изменение на ПУП - ПРЗ и на предварителен и окончателен договор за покупка на 

част от частен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 149 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 и т.11, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от 

ЗМСМА и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.34, ал.2 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП ПРЗ на общински УПИ-ХХ в кв.54 гр. 

Девин имот с кадастрален номер 20465.502.171 и предаване към него на част от 
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имот с кадастрален номер 20465.502.170 с площ 13 кв.м. собственост на наследници 

на Трайко Манолов Колачев съгласно Н.А.№ 1/21.01.1986г. 

2. Дава съгласие кмета на община Девин да сключи  предварителен и 

окончателен договор след влизане в сила на заповедта за утвърждаване на плана за 

придаващите се към общински УПИ- ХХ, кв. 54 имот с кадастрален номер 20465. 

502.171 части от имот с кадастрален номер 20465.502.170 с площ 13 кв.м. и цена 

300 лв. Имота е собственост на Надежда Трайкова Куртова; Манол Трайков Колачев; 

Владимир Трайков Колачев; Сергей  Трайков Колачев и Симеон  Трайков Колачев; 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ОТСЪСТВА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО–154 от 25.08.2016 г. относно: Правилник 

за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 

комплекс /ЦПЛР – ОДК/ гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „ОМДСТК”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 150 

На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.8 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Утвърждава Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно 

развитие – Общински детски комплекс, гр. Девин /ЦПЛР-ОДК, гр. Девин/, съгласно 

Приложение №1. 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 14.09.2016 г.относно: 

Безвъзмездно придобиване на имоти от държавата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Уважаеми общински съветници обсъдихме тази ДЗ в 

последния момент и тъй като според мен има някои недоизяснени въпроси, 

относно имота, който следва да обсъждаме. Има водени дела, чиито изход и 

решения все още не са ясни. Затова предлагам да отпадне от ДР 

разглеждането на тази точка. Оттегля ДЗ. 
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Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 14.09.2016 г. относно: 

Управление на общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 151 

На основание чл.21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.9, т.1 от Наредба №2 на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

Дава съгласие да се предостави под наем  стая от №310 на ІІІ-ти етаж от 

сграда общежитие с идентификатор 20465.504.848.1, гр.Девин, ул.Явор №1 на БЧК  

Областен съвет, гр.Смолян, бул. България № 24А с ЕИК 0007034150161 за срок от 

5г., считано от дата на влизане в сила  на решението с месечен наем 8.50 ст. 

съгласно Приложение №1 на тарифата за определяне първоначалния месечен наем 

от наредба №2 на Община Девин р.ІV, т.9, к.4. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
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Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ОТСЪСТВА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх.№ ДЗО -157 от 14.09.2016 г.относно:Актуализация 

на Общинския план за развитие на община Девин за периода 2014 - 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от 

всички ПК. 

Има предложение от ПК „ЗСПЕ”, с което всички сте запознати. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Уважаеми г-н кмет, Уважаеми г-н председател, 

уважаеми колеги, искам да обърна внимание на следното, тъй като става 

въпрос за бъдещи инвестиции в една от точките, как така /която 

касае/енергийната ефективност на обществени сгради 

Обръщам се към кмета, относно това да се търсят възможности за 

решаване на проблема с отоплението на „МБАЛ Девин” ЕАД. Водили сме 

разговори в тази посока, ако се отвори някаква мярка по която може да се 

кандидатства, наистина да се търсят вече спешни възможности, защото вече 

втора година болницата ще се отоплява на електрически печки. Първите две 

години те имаха гаранция, но от сега нататък няма да може да се поправят 
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без пари. Това са едни доста тежки разходи за „МБАЛ Девин” ЕАД, които са 

непосилни за покриване, а никак не ми се иска отново болницата да започне 

да задлъжнява. 

Това е един спешен проблем за решаване и ако се отвори мярка по 

която може да се кандидатства, наистина да се използва. 

Г-н Даскалов: - Проблема е всеизвестен и е много сериозен. Към 

него, действително много сериозно подхожда и ръководството на ОА. По – 

голямата част от общинските съветници сте запознати, ние провеждаме вече 

многократно срещи с кметове на други Общини, при които има подобен 

проблем. 

Най – вероятно ще се насочим към възможността да се възползваме 

от Националния доверителен екофонд, който дава възможност за саниране 

точно на такива сгради, но това ще се случи в началото на следващата 

година. Просто нямаме възможност да реагираме толкова бързо, до зимния 

период и началото на следващ. Ние сме започнали някакви разговори и 

процедури с тях. Надявам се, че ще има резултат – успешен. 

Г-н Чаушев: - Колеги ако няма повече изказвания, предлагам да 

прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилото предложение от ПК ”ЗСПЕ” за 

допълнение към приложение №1, Мярка 4.1.2. „Развитие на енергийната 

ефективност и технологии и използване на възобновяеми енергийни източници”. 

Наименование………………………….отговорна структора……………..партньорски структури………….срок 

проект/дейност 

Повишаване на………………………….Община Девин……………………………..„МБАЛ Девин” ЕАД………………2017-2020 г. 

енергийната ефективност 

на „МБАЛ Девин” ЕАД 

гр. Девин 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 152 

На основание чл. 21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-

2020год., съгласно приложение №1. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО–158 от 14.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на НЧ "Светлина - 1948" - с. Гьоврен, община Девин с 

проект "Ремонтни дейности и обзавеждане"  и удостоверяване на това, че 

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на Общинския план 

за развитие на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от 

ПК „БФЕФП” и ПК „ОМДСТК”. 

Предложение: В проекта за Решение да се допълни нова точка 3-та 

със следния текст „Допуска незабавно, предварително изпълнение на 

Решението, съгласно чл. 60 от АПК”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилото предложение в проекта за 

Решение да се допълни нова точка 3-та със следния текст „Допуска 

незабавно, предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 

от АПК”, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Шанов: – Допусната е техническа грешка в проекта за Решение. Нека 

да се коригира годината, вместо 1948 да стане НЧ „Светлина - 1949 г.” 

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 153 

На  основание чл. чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба 

№12/25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие НЧ «Светлина-1949» - с.Гьоврен, община Девин да 

кандидатства с проект «Ремонтни дейности и обзавеждане» по подмярка 7.2. 
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«Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. 

 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритет 3 «Повишаване качеството на живот – насърчаване на 

социалното включване, развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо 

равнище на заетост и доходи в община Девин», Специфична цел 3.2. «Осигуряване 

на висококачествени и разнообразни социални, здравни и образователни услуги», 

мярка 3.2.1. «Модернизация и технологично обновление на базите на образователни 

и спортни институции и юридически лица с нестопанска цел» от Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО–159 от 14.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на НЧ "Изгрев - 1936" - с. Триград, община Девин с 

проект  "Ремонтни дейности" и удостоверяване за това, че дейностите, включени в 

проекта, съответстват на приоритетите на общинския план за развитие  на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от 

ПК „БФЕФП” и ПК „ОМДСТК”. 

Предложение: В проекта за Решение да се допълни нова точка 3-та 

със следния текст „Допуска незабавно, предварително изпълнение на 

Решението, съгласно чл. 60 от АПК”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги подлагам на гласуване постъпилото предложение в проекта за 

Решение да се допълни нова точка 3-та със следния текст „Допуска 
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незабавно, предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 

от АПК”, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 154 

На  основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 

юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие НЧ «Изгрев-1936» - с.Триград, община Девин да 

кандидатства с проект «Ремонтни дейности» по подмярка 7.2. «Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритет 3 «Повишаване качеството на живот – насърчаване на 

социалното включване, развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо 

равнище на заетост и доходи в община Девин», Специфична цел 3.2. «Осигуряване 

на висококачествени и разнообразни социални, здравни и образователни услуги», 

мярка 3.2.1. «Модернизация и технологично обновление на базите на образователни 

и спортни институции и юридически лица с нестопанска цел» от Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

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

гласува: 

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

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО-160 от 14.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на НЧ "Просвета - 1942" - с. Лясково, община Девин с 

проект "Ремонтни дейности и обзавеждане" и удостоверяване на това, че 

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от 

ПК „БФЕФП” и ПК „ОМДСТК”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Димитрова: - Искам само да допълня, че в проектното 

предложение се предвижда и външно саниране на сградата. 

Г-н Чаушев: - В момента даваме съгласие за кандидатстване, а 

ремонтните дейности, които ще бъдат включени при евентуално бъдещо 

одобрение на проекта, да се допълни това външно саниране. 

Предложение: В проекта за Решение да се допълни нова точка 3-та 

със следния текст „Допуска незабавно, предварително изпълнение на 

Решението, съгласно чл. 60 от АПК”. 

Колеги, ако няма други изказвания, предлагам да прекратим с 

разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилото предложение в проекта за 

Решение да се допълни нова точка 3-та със следния текст „Допуска 

незабавно, предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 

от АПК”, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 155 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12/25 

юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие НЧ «Просвета-1942» - с.Лясково, община Девин да 

кандидатства с проект «Ремонтни дейности и обзавеждане» по подмярка 7.2. 

«Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове 

малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на 

селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 г. 

 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритет 3 «Повишаване качеството на живот – насърчаване на 

социалното включване, развитие на човешките ресурси и осигуряване на по-високо 

равнище на заетост и доходи в община Девин», Специфична цел 3.2. «Осигуряване 

на висококачествени и разнообразни социални, здравни и образователни услуги», 
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мярка 3.2.1. «Модернизация и технологично обновление на базите на образователни 

и спортни институции и юридически лица с нестопанска цел» от Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2020 г. 

 

3. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

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

гласува: 

14- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 1 не гласувал /г-

жа Христина Димитрова/. 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред. 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО–161 от 14.09.2016 г. 

относно:Осигуряване на средства от общинския бюджет за произвеждането на 

частични избори за кмет на кметство с. Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „БФЕФП”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 156 

На основание чл. 21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие заделеният резерв от 15500лв. по бюджет – 2016 да бъде 

прехвърлен в дейност «117 – Държавни и общински служби и дейности по изборите 

дофинансиране». 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 
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Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ОТСЪСТВА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред. 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО–162 от 14.09.2016 г. относно: 

Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251/ ПИ с проектен № 

011958/ в м. "Кюром връх" в землището на с. Лясково, община Девин и даване на 

разрешение за  изработване на ПУП-ПРЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 
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Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение 
 

 
РЕШЕНИЕ № 157 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251 (ПИ с 

проектен № 011958) в м. „Кюром връх” в землището на  с.Лясково, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011251 (ПИ с 

проектен № 011958) в м. „Кюром връх” в землището на  с.Лясково, община Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО–163 от 14.09.2016 г. относно:Одобряване 

на задание и даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за  част  от ПИ 

20465.198.6 /ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/ м."Усое" в землището 

на гр. Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение 
 

РЕШЕНИЕ № 158 
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На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 

 

1.Одобрява задание за изработване на ПУП - ПРЗ за част  от ПИ 20465.198.6 

/ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за част от ПИ 20465.198.6 

/ПИ с проектни № 20465.198.12 и 20465.198.13/ м."Усое" в землището на гр. Девин 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Г-н Шанов - предлага 15 минути почивка. 

Г-н Чаушев: - Уместна Ви е забележката г-н Костадинов. Извинявам 

се, ако сте се почувствал пренебрегнат или обиден. Нищо лично просто 

нехайство от моя страна. 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО–164 от 14.09.2016 г. относно: Допълване 

на Решение №115/26.07.2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Да считам, че няма такива, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 159 

На основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и 

чл.99, ал.1 от ПОДОСНКВОА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ  РЕШИ: 
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Допълва свое решение №115 от 26.07.2016г., като определя срок от 5 г. за 

отдаване под наем на общински помещения офиси №7, 8, и 9 с площ 63 кв.м. от II-

ри етаж на Дом на културата гр. Девин, сграда с кадастрален номер 20465.502.287.1 

по кадастралната карта на гр.Девин. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ОТСЪСТВА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО–165 от 15.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект "Изграждане и рехабилитация на външна и 

вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села в община Девин" и 

удостоверяване за това, че дейностите, включени в проекта, съответстват на 

приоритетите на общинския план за развитие на община Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Пред Вас проекто -решението, което е предложено е необходимо да 

бъде допълнено. Както казах и в началото на сесията, методиката на оценка 

за всички проекти се изменя изключително динамично, буквално почти 

всеки ден.  

Тази сутрин при нас пристигна едно такова допълнение и предлагам 

да се има предвид. На мястото на т. 3 в проекта за Решение да се включи 

следния текст „Община Девин се задължава да спазва законодателството в 

областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ за проект „Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения на четири села в Община Девин” - 

с.Михалково, с.Брезе, с.Беден, с.Осиково.”, а т. 3 – та да стане т. 4 – та. 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК „БФЕФП” и от 

ПК „УТОССГС”. 

Има предложение и от двете комисии в проекта за Решение да се 

цитират имената на селата в т. 1, в частта след „четири села в Община Девин''. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Предложение: Да се допълни Решението съгласно 
зачетеното от г-н Даскалов, като т. 3, със следния текст: 

Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ за проект «„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения на четири села в Община Девин” - 

с.Михалково, с.Брезе, с.Беден, с.Осиково.”, а т. 3 – та да стане т. 4 – та. 

Г-н Чаушев: - Предложение: 

Да се добави т. 5 към проекта за Решение със следния текст: 

”Допуска незабавно, предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 

60 от АПК”. 

Колеги, ако няма повече изказвания предлагам да прекратим с 

разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Подлагам на гласуване постъпилите предложения. 

Първото е от двете постоянни комисии, а именно в проекта за Решение да 

се цитират имената на селата в т. 1, в частта след „четири села в Община 

Девин'', който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Второто предложение е от г-жа Чаушева като т. 3 в проекта за Решение 

да се добави следния текст „Община Девин се задължава да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ за проект «„Изграждане и рехабилитация на 

външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на четири села в 

Община Девин””, а т. 3 да стане т. 4, който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува: 

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

Третото предложение е да се допълни нова т. 5 към проекта за Решение със 

следния текст ”Допуска незабавно, предварително изпълнение на Решението, 

съгласно чл. 60 от АПК”, който е съгласен с така направеното предложение 

моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 160 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 

юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект «Изграждане и 

рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения на 

четири села в Община Девин» - с.Михалково, с.Брезе, с.Беден, с.Осиково по 

подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

 

2.Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритет 4 «Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за 

интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда», Специфична 

цел 4.2. «Изграждане и модернизация на мрежите на екологичната инфраструктура 

– водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения и съоръжения за третиране 

на отпадъци», мярка 4.2.1. «Изграждане и реконструкция на пречиствателни 

станции за питейни и отпадъчни води, модернизация и разширение на ВиК мрежата 
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3.Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ за проект «„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна 

водоснабдителна система и съоръжения на четири села в Община Девин” - 

с.Михалково, с.Брезе, с.Беден, с.Осиково. 

 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

5.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО–166 от 15.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект "Рехабилитация на път PAZ2044: / III - 377, 

Равногор - Нова махала/ Граница община /Брацигово Батак/ - Фотиново - Граница 

община /Батак - Девин/ - Девин / III - 197 / " и удостоверяване на това, че  

дейностите, включени в проекта, съответстват на приоритетите на общинския план 

за развитие на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Ако ми позволите искам да направя малко пояснение, тъй като се 

появиха неясноти и напрежения по тази ДЗ и защо точно този път е избран? 

Като начало беше избран пътя „Михалково – Селча” и след като бяха 

направени поредица от срещи и консултации, обаче, се оказа че, пак ще се 

повторя, постоянните промени в методологията на даване на оценките на 

проектите, се оказа, че пътя „Михалково – Селча” събира под минимума от 

необходимите точки за кандидатстване по ПРСР. 

Това наложи екстремно да вземем Решение, кой друг път да бъде 

заложен по този проект, по тази програма? Като се има предвид, че пътя за 

с. Триград е ремонтиран и то по програма и следователно няма как да бъде 

включен отново, останаха тези два пътя „Михалково - Селча”, който не 

набира необходимият брой точки и другият път е „Девин - Лесичево”, 

изброен със всичките му параметри. 

Именно това е причината. Никаква друга причина и никакви други 

условия не са ни принудили да прибегнем до взимането на това Решение. 
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Ако имате въпроси, на които в момента мога да Ви отговоря, съм 

готов да отговоря, ако не в сградата на Общината е консултанта, който може 

да Ви даде още по-големи подробности за това, защо този път е избран. 

Не смятам, че това е грешно Решение, защото този път отваря големи 

възможности за развитие на туристическия бранш, и то не само, както е 

известно, на ловния туризъм, така също и на много други видове туризъм. 

Този път извежда до една прекрасна местност „Лесичево”, на която 

дълги години са се провеждали много хубави събори. Сега тези събори са 

преустановени и голяма част от хората, които искат възстановяването им 

намират като пречка, именно лошото състояние на пътя. 

Освен това този път дава възможност да имаме пряка връзка с 

община Батак и град Батак. Планираме в следващите години да 

кандидатстваме по линия на държавно финансиране или някоя друга 

програма, ако има такава възможност, да се свърже „Селча - Лесичево”. 

Това ще даде възможност на жителите на това село да имат много пряк 

достъп, както до Девин, така и чрез Батак до основни големи градове, като 

град Пазарджик и град Пловдив. 

Това е идеята да бъде избран този път. Ако имате допълнителни 

питания съм готов да извикаме и консултанта по проекта. 

Г-н Чаушев: - Добре би било да дойде консултанта, ако има някакви 

възникнали въпроси, защото към ДЗ има две отрицателни становища от ПК 

„БФЕФП” и от ПК „УТОССГС”. Те са такива, защото на самите комисии, 

въпреки поканата, която беше отправена към ОА, нямаше присъстващи от 

същата, за да обяснят точно подробностите за които става въпрос. 

Колеги ще изчакаме да дойде консултанта и да внесе яснота по този 

въпрос. 

Г-н Даскалов: - Оказа се, че все още не е пристигнал, ако решите 

ще го изчакаме, ако ли не да продължим напред. 

Г-н Чаушев: - Колеги имате думата за изказвания, мнения и 

становища по ДЗ. Г-н Даскалов е тук и, ако може да отговори на въпросите 

Ви, тъй като, както вече разбрахте консултанта все още не е пристигнал. 

Г-жа Чаушева: - Имам питане по отношение на този проект и то е 

свързано с това дали са водени някакви разговори с община Батак за това, 

тъй като все пак този път е една възможност за Девин да направи връзка не 

само до Лесичево, но и от там нататък да има връзка с община Батак? 

Г-н Даскалов: - Да водени са разговори с община Батак. Воден е 

разговор и с кмета на община Батак.  
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По линия за развитие на ПРСР те ще входират пътя от Фотиново към 

с. Селча до границата с община Девин и с намерение на следващ етап да 

довършат участъка, който остава от сега съществуващия път Лесичево по 

посока Фотиново до Нова махала. Имат намерение и вярвам, че ще го 

направят, тъй като те са малка Община, в която вече, почти няма какво да 

се прави. Там почти всички селски пътища са асфалтирани. Улиците са 

асфалтирани. Сградите са санирани. 

Лошото на тези програми е, това че селските Общини ни третират 

като селски Общини, без оглед на население, на територия и т. н. В момента 

селска Община е и Несебър, селска Община е и Девин. Лимита, който се 

полага на тези Общини е един и същ. Такъв е и за селската Община Батак и 

за Борино, която има три села и тя може да получи същият лимит от 

средства, които се полагат на община Девин. Ето защо ние сме изправени 

пред едно много трудно положение да разпределим този капацитет от 

средства, отколкото те. Имаме уверението, че това нещо ще стане и тази 

връзка ще бъде осъществена. 

Г-н Чаушев: - Аз, ако позволите имам едно питане? 

Доколкото съм запознат с трасето на пътя, има една допусната 

грешка в кадастралната карта относно отразяването на пътя. Част от пътя не 

е отразен по сега съществуващото трасе и Общината предприела ли е 

действия за отстраняване чрез кадастъра на тази грешка и, ако се приеме и 

гласува това предложение да не се окаже, някаква пречка при 

кандидатстването и в последствие проекта да бъде отхвърлен? 

Доколкото знам са водени разговори с кадастъра за отстраняване на 

тази грешка, но!? 

Г-н Даскалов: - Доколкото съм запознат, има проект на пътя, а след 

като има такъв значи това би следвало да е отстранено. 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги, всички които бяха на комисията 

знаят моето становище по отношение на този път. Запозната съм с 

намеренията на ОА и искам да Ви кажа, че приветствам това предложение и 

Ви призовавам да го подкрепим. 

Както каза и г-жа Чаушева, това е един алтернативен път за Девин. 

Разговаряла съм с г-н Митко Чолаков, който работеше в „Гражданска 

защита” към община Девин и сме коментирали, че недай си боже при едно 

спукване на язовирната стена на „Васил Коларов” единственият път, който 

би ни отвел да се спасим е точно този. 
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Както каза, г-н Даскалов като се направят усилия и от страна на 

Батак да се свърже пътя, това ще доведе до съкращаване на движението на 

Девин към град Пещера. Просто тези два пътя Смолян и Девин при едно 

заливане от водата, ние буквално ще бъдем откъснати. 

Нека да подкрепим ДЗ и да се надяваме да бъдем одобрени. 

Разговаряла съм и с доста жители на града и те също подкрепят тази идея за 

този път. Обръщам се и към г-н Председателя, тъй като той в началото беше 

противник за този път. Аз го разбирам много добре, тъй като става въпрос 

за негов личен имот. Призовавам го да се оттегли от гласуването, тъй като 

ще е в конфликт на интереси, а всички останали нека да подкрепим ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Благодаря Ви, че ми давате възможност втори път 

да взема думата. Имам предложение, ако колегите нямат въпроси към 

консултанта да не си губим повече времето. 

Тъй като ДЗ, както предходната, така и следващата касаят участието 

в проекти и изпускане на срокове да се добави като последна точка към 

проекта за Решение следния текст: „Допуска незабавно, 

предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 от АПК”. 

Г-н Шанов: - Уважаеми г-н Председател, Уважаеми колеги, 

Уважаеми г-н Кмет, искам само да кажа, че не трябва да се изпуска нито 

една възможност, по която може да кандидатства Общината за европейски 

средства. 

Г-н Чаушев: - Предложение: 

Както в предходната, така и в следващата ДЗ, като т. 3 в проекта за 

Решение да се добави следния текст „Община Девин се задължава да спазва 

законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ за проект «Рехабилитация на път PAZ2044: /III-

377, Равногор – Нова махала/ Граница община (Брацигово Батак/ - Фотиново – 

Граница община /Батак-Девин/ - Девин /III-197/»  , а т. 3 да стане т. 4. 

Колеги, ако няма други изказвания, предлагам да прекратим с 

разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Подлагам на гласуване постъпилите предложения. 

Първото е направено от г-жа Чаушева, да се добави като последна 

точка към проекта за Решение следния текст: „Допуска незабавно, 
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предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 от АПК”, 

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

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

Второто е като т. 3 в проекта за Решение да се добави следния текст 

„Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на държавните 

помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ за проект 

«Рехабилитация на път PAZ2044: /III-377, Равногор – Нова махала/ Граница община 

(Брацигово Батак/ - Фотиново – Граница община /Батак-Девин/ - Девин /III-197/» , 

а т. 3 да стане т. 4, който е съгласен с така направеното предложение, моля 

да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 161 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 

юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект 

«Рехабилитация на път PAZ2044: /III-377, Равногор – Нова махала/ Граница община 

(Брацигово Батак/ - Фотиново – Граница община /Батак-Девин/ - Девин /III-197/»  

по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони» от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. 

 

2. Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритет 4 «Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за 

интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда», Специфична 

цел 4.1. «Изграждане и модернизиране на техническа инфраструктура в 

съответствие с европейските стандарти», мярка 4.1.1. «Изграждане на подходяща 

транспортна инфраструктура» от Общинския план за развитие на община Девин за 

периода 2014-2020 г. 

 

3. Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта 

на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ за проект „Рехабилитация на път PAZ2044: /III-377, Равногор – Нова махала / 
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Граница община (Брацигово Батак/ - Фотиново – Граница община /Батак-Девин/ - 

Девин /III-197/” 

 

4. Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението.  

 

5. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

Колеги предварително заявявам, че поради конфликт и поради лична 

заинтересованост няма да участвам в гласуването по тази ДЗ. 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - /1 – не гласува Руси 

Чаушев/ - Приема се. 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО–167 от 15.09.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване с проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в 

населените места на община Девин" и удостоверява за това, че дейностите, 

включени в проекта съответстват на приоритетите на общинския план за развитие на 

община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от 

ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП”. 

Има препоръка и от двете комисии да се допълнят населените места 

в проекта след думите “община Девин”. В увода на ДЗ е пропусната общата 

дължина на улицата в реконструкцията за с. Грохотно. Това е хубаво да се 

допълни. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Чаушева: - Предложение: 

Да се направят същите допълнения, както в предходните две ДЗ, а 

именно, като последна точка в проекта за Решение да се допълни следния 

текст „Допуска незабавно, предварително изпълнение на Решението, 

съгласно чл. 60 от АПК” и като т. 3 в проекта за Решение да се добави 

следния текст „Община Девин се задължава да спазва законодателството в 
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областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ за проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в населените 

места на община Девин", а т. 3 да стане т. 4. 

Г-н Чаушев: - Колеги, ако няма повече изказвания предлагам да 

прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Подлагам на гласуване постъпилото предложение за допълнение към 

проекта за Решение като последна точка в проекта за Решение да се допълни 

следния текст „Допуска незабавно, предварително изпълнение на 

Решението, съгласно чл. 60 от АПК” и като т. 3 в проекта за Решение да се 

добави следния текст „Община Девин се задължава да спазва законодателството в 

областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на 

финансова помощ за проект "Рехабилитация и реконструкция на улици в населените 

места на община Девин" – с.Грохотно, с.Лясково, с.Триград и с.Гьоврен, а т. 3 да 

стане т. 4, който е съгласен с така направеното предложение, моля да 

гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 162 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 17, т.1 от Наредба №12 от 25 

юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проект «Рехабилитация и 

реконструкция на улици в населените места на община Девин» - с. Грохотно, 

с.Лясково, с.Триград, с.Гьоврен по подмярка 7.2. «Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура» от мярка 7 «Основни услуги и обновяване на селата в селските 

райони» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

2.Удостоверява, че дейностите включени в проектното предложение 

съответстват на приоритет 4 «Изграждане и модернизиране на инфраструктурата за 

интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда», Специфична 

цел 4.1. «Изграждане и модернизиране на техническа инфраструктура в 

съответствие с европейските стандарти», мярка 4.1.1. «Изграждане на подходяща 
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транспортна инфраструктура» от Общинския план за развитие на община Девин за 

периода 2014-2020 г. 

 

3.Община Девин се задължава да спазва законодателството в областта на 

държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова 

помощ за проект «Рехабилитация и реконструкция на улици в населените места на 

община Девин» - с. Грохотно, с.Лясково, с.Триград, с.Гьоврен 

 

4.Упълномощава Кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

 

5.Допуска незабавно предварително изпълнение по чл.60 от АПК. 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО–168 от 19.09.2016 г. относно: 

Предоставяне от ОПФ имот с проектен кадастрален №115034, по параграф 27, ал. 2, 

т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби  към ЗСПЗЗ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от 

ПК „УТОССГС”. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Да считам, че няма изказвания предлагам да прекратим  разискванията по 

тази ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 163 

 

На  основание чл. 21, ал.1, т.8, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА § 

27, ал. 2, т.1 от Преходните и заключителни разпоредби  към ЗСПЗЗ. 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 



 Протокол № 12 от 29.09.2016 година 
 

31 
 

 

Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 115034 /образуван 

от кадастрален № 115013/ с площ 2.470 дка начин на трайно ползване използвана 

ливада десета категория местността „ПРИСОЙ”, землище с.Брезе, да бъде 

предоставен на Общинска служба по земеделие – Девин, за постановяване на 

решение за възстановяване правото на собственост по приложената скица проект  № 

Ф 01340 от 14.03.2016 г. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ЗА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ОТСЪСТВА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 
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18. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

Г-н Чаушев: – Искам да Ви уведомя, че има предварително подадено 

заявление от 21.09.2016 г. за изказване и питане от г-н Илчо Борисов Костадинов, 

упълномощен говорител на инициативен комитет „Обединени за община Девин”, във 

връзка с работата на законодателната и изпълнителната власт на община Девин. 

Имате думата г-н Костадинов. 

Г-н Илчо Костадинов: – Уважаеми дами и господа общински съветници, 

Уважаеми г-н Кмет, позволих си като говорител на ИК „Обединени за община 

Девин”, първо за протокола, да поискам думата по повод работата на 

законодателната и изпълнителната власти. 

Естествено знаете, и би трябвало да знаете, че на територията на община 

Девин, ОбС е най – висшата законодателна власт, т. е. Вие сте над всичко на база 

избора на суверена – Народа. 

Г-н Кмета олицетворява изпълнителната власт, да си го напомним, а аз съм 

представител на суверена. 

Какво искам да засегна? 

Първо! Видяхте, че демонстрирах два часа уважение като изпълнителна и 

законодателна власт. С нищо не попречих на Вашата работа. Надявам се и Вие няма 

да ми попречите да изложа нашето виждане. 

Какво целим? Целим, това което искаме да Ви го кажем. Вие като 

изпълнителна и законодателна власт преценяте, смислено ли е, имаме ли повод за 

тези неща и по преценка да приемете или отхвърлите това наше мнение. Надявам 

се, че както Вашата работа, така и нашите намерения са единствено и само в полза 

на населението на община Девин, в което не се съмнявам. 

Адмирирам изказването на зам. – председателя, който каза „дори и стотинка 

да е трябва да я привличаме”.  

Уважаеми г-н Зам. – председател ОбС има тази уникалност, че – Да! нещата 

трябва да се вземат не само по законосъобразност, но и по целесъобразност. Като Ви 

слушах повече наблягате на законосъобразността. 

Уважаеми победители, спомняте ли си точно преди една година, една 

четвърт от мандата мина, когато Аз бях, може би единствения гражданин, който Ви 

поздрави с победата и Ви пожелах да работите, както трябва. Чест и почитания беше 

на Кмета, който каза, че такива будни граждани като Илчо Костадинов винаги са 

добре дошли, за да споделят нещо, което касае интереса на Обществото. 
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Да, но знаете ли какво се получи уважаеми дами и господа? 

Четири пъти се записвах за прием при Кмета. Четири пъти отивах и Кмета го 

нямаше и приемаше Зам. – кмета, а аз исках да видя Кмета. Гледах долу струпали са 

се част от суверена, мръзнещи пред входа хора, които никой не допускаше горе. 

По време на изборите всички Вие гледахте към суверена! Уважавахте ги! 

Подсмихвахте им се! Черпихте ги и какво ли не ги увещавахте. Казвам всички! Но 

суверена, когато трябва да влезе в „храма народен”, никой не ги посреща 

подобаващо. 

Първото обръщение към Вас е, отдайте необходимото уважение към 

възрастните хора, представители на суверена. Нека общинските служители да знаят, 

че са служители – слуги на народа, а не техни господари. 

Какво говорихме по време на изборите? Какво обещавахме? Какво се случи? 

Има съществена разлика. Вярвайте ми! Знам, какво говоря стоя срещу по – 

мъдри хора, сигурно по – знаещи и по – можещи. Направете една равносметка. 

Отиде си една година, какво направихме за населението? 

Какво очакваше народа? 

Първо! Нали знаете, че след управлението на „бедствието” и „проклятието” 

на община Девин – Пенков, община Девин се срина. Очаквахме всичко да започне 

на чисто. Но как се започва на чисто? Когато се направи ревизия на Общината, 

ревизия на Общинските предприятия и Търговски дружества. Това нещо направи ли 

се? Не се направи. Защо? 

Второто нещо, тъй като чест прави на някои хора, че прокламират, че 

болница в Девин трябва да има. Ние от Инициативен комитет заставаме зад тази 

кауза. Но знаете, какво се случи със сградата на общинска болница. Чест и 

почитания на Правителството на г-н Орешарски, на ПП „БСП”, направиха всичко 

възможно, изпратиха пари, който покриха всички задължения и освободиха от 

тежест сградата. Вие като находчиви хора, като знаещи и можещи, трябваше, за да 

не се получи този гаф да я изкарате от актива на Търговското дружество. Защо това 

не се направи? Защо се създава предпоставка пак за гафа със сградата? 

Вярвайте ми, с голям интерес очакваме вмененото на Кмета на Общината 

задължение по чл. 44, ал. 19, т. 5 от ЗМСМА, което казва, че трябва пред ОбС да 

изнесе една програма за развитие на Общината и начина по който той възнамерява 

да ръководи тази Община. Интересно защо, цяла година вече тази програма я няма? 

Уважаеми г-н Кмет, бъдете така добър да спазите законовите разпоредби. 

Ако първият човек в града не спазва законите, тогава, какво остава за другите? 
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Също така ми е интересно, защо уважаеми г-н Председател, обръщам се към 

Вас, ОбС е най – висшият орган на местното самоуправление, защо Вие си 

замълчахте и не накарахте Кмета да направи тази програма? 

С не по – малък интерес народа очакваше да се осъществи качествен подбор 

и корекция в числеността на ОА. В тази насока, крайно време е да се проведат 

всички отложени във времето конкурси и заети длъжности в ОА. Ние може би сме 

единствената Община, която, ако има такива парадокси в книгата на Гинес, има 

непроведени конкурси вече 15 – та година. Ние сме единствената Община, която 

няма главен счетоводител по нормите, поведенията и изискванията на закона. 

Знаете ли дами и господа, когато се строеше „Балдаран”, аз дойдох в 

община Девин, вече 42 години. Тогава Кмет беше г-н Игор Юруков. Заявявам, че 

това е заслуга само и единствено на народа на Община Девин. 

Оказа се, че известни служители, преди да бъде Кмет, уважаемият г-н 

Даскалов, направиха всичко възможно, актуваха 13 км. близо 14 км., като 

собственост на известна фирма. Не мога да разбера как стана това? 

На следващо място, известно ли Ви е на Вас като общински съветници, че, за 

да не кажа, че е отдаден, но да се провери дали 10% неприкосновен запас на 

питейната вода отвоюван от народа на Девин е дадена за водоползване на две 

известни фирми? 

Много добре се аргументира г-н Кмета, че в община Девин 2/3 от 

водопроводните тръби на водопроводната мрежа са опасни за живота на 

населението. Кога най – после те ще бъдат сменени? 

Следващото нещо, което ще засегна са природните феномени. Навсякъде 

другаде природните феномени са дадени за стопанисване и експлоатация на 

дадените Общини. Защо само в Девин, такъв известен феномен „Дяволско гърло” не 

го стопанисва и не прибира входните такси община Девин? Все пак това са 

постъпления в бюджета. Защо не се предприемат някакви стъпки? 

Кога най – после ще докараме минералната вода от „Беденски бани”? 

Направете всичко възможно, също така да спрете демографския срив. Да 

община Девин не може да открива работни места, но все пак може да предприеме 

някакви мерки. Вие сте знаещи и можещи хора. 

Ще Ви кажа една статистика, която можете да проверите. Известно ли Ви е, 

че има статистика, според която община Девин е на второ място по незаконно 

строителство 60 %. Кога ще се вземат мерки един господ знае? 
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Г-н Чаушев: – Г-н Костадинов, може ли да Ви помоля да се насочите към 

конкретиката без да навлизаме в такива подробности, които ние все пак знаем. Ако 

имате конкретни питания, които касаят работата на Кмета и на ОА и ОбС в частност. 

Ако сметнете забележката за уместна, нека да караме по същество. 

Г-н Илчо Костадинов: – Искам да кажа, че Инициативният комитет сме 

се събирали и сме решили, какво да Ви кажем. Доколкото знам, законодателят, а и 

Вие в Наредбата го имате, колко да бъде времетраенето във изказването на даден 

гражданин. Ако Вие, все пак по някакъв начин решавате, че не искате да чуете, 

нали знаете, какво ще последва? 

Аз излагам проблемите на град Девин. Явно Вие през тази година въобще не 

сте общували с хората. Питам защо 293 човека, поименно съм ги разписал идват при 

Илчо Костадинов и се жалват и пред нашият Инициативен комитет, а не при Вас, 

защото явно Вие не вниквате в проблемите на гражданите. Ако Вие ми давате 

думата, изслушайте ме, ако не ми я давате, кажете. Ние ще си намерим аудитория за 

изслушване. 

Г-н Чаушев: – Ако не искахме да Ви даваме думата, нямаше да Ви я 

дадем. 

Г-н Илчо Костадинов: – Колко времетраене имам да говоря г-н 

Председател? 

Г-н Чаушев: – След като цитирате нашият правилник сигурно сте го 

прочели и Ви е известно с колко време разполагате. 

Г-н Илчо Костадинов: – Много добре знам, че това се протоколира. Ако 

исках само Вие да го чуете щях да дойда при Вас и щяхте само Вие да го чуете. 

Знаете, че Девин е град където хората първо започват с мълви и с клюки. 

Като граждани, какви ли такива не сме чули. Всички от Инициативният комитет 

смятаме, че за тази една година нищо конструктивно не се случи. 

Цялата Община е пълна организирана престъпна група. Нося Ви факти и 

документи /показва документите/. Защо не си провеждате политиката на „ГЕРБ” на 

национално ниво и в община Девин? Защо отсъства? Нали се възмущавахте? Исках 

да говоря културно и възпитано. 

Вашите гербаджии искат да пишат как общински служители ги рекетират от 

отдел „ТСУ”, искат им пари „под масата”. Това ли искате да чуете? 

Миналият мандат отново отидох пред общинските съветници, те ме 

изслушаха, но някои от тях не ме взеха на сериозно. Но това, което казах се случи и 
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получи. Хората възроптаха, поискаха се оставки. Това ли искате? По този път ли да 

вървим? Добре, ще си го получите щом искате по този път! 

Зачита и показва документи……………………….. 

Искам да кажа нещо. Трима общински съветника, първо ще ви кажа единият 

общински съветник, какво направи. Тъй като процедурата около моето наказване за 

незаконни строежи, излъгаха ме , че са създали констативни актове. Хващам 

единият общински съветник и казвам, че искам копия на тези актове, той се връща 

при мен и казва госпожата иска 150 лева. Давам парите, тя му дава ксерокопия на 

актовете и си прибира 150 лева…………………………………………………. 

Трима общински съветници от Вас, в момента се ползват с привилегията да 

им се плаща от Кмета. 

Г-н Даскалов: – Извинявам се, но тук не мога да не се намеся. Лично аз, 

една стотинка на никой от общинските съветници, по никакъв начин и повод не съм 

дал. Нека да знаят, че няма да получат от мен. 

Г-н Илчо Костадинов: – Ако нещата се получат, ще дойда тук и пръв ще 

Ви стисна ръце, но ако не се получат втори път няма да говоря с Вас. 

Категорично заявявам, че ние гражданите ще си търсим правата. За това Ви 

моля, г-н Кмете, г-н Председател на ОбС изпълнявайте вменените Ви от 

законодателя правомощия и защитете нашият интерес. Вие сте хората, които трябва 

да защитите нашият интерес, ако не го направите ние ще си го защитим. По друг 

начин, но ще го направим. 

Благодаря Ви, че ме изслушахте. Попитайте ме нещо, аз ще Ви отговоря и 

няма да Ви прекъсвам, за разлика от Вас. 

Г-н Чаушев: – Първо, грешно ме разбрахте, относно забележката ми. Нито 

съм имал намерение да Ви прекъсвам, нито да Ви отнемам думата по един или по 

друг начин. Ако съм имал такива намерения, това щеше да се случи в по ранен етап 

във времето. 

Както виждате достатъчно бяхме търпеливи, изслушахме Ви без да Ви 

прекъсваме. Опитах се само да Ви кажа да сте по конкретен в изказването си. 

Разреших Ви дори повече време, отколкото е позволено по Правилник. 

От всички въпроси, които поставихте на това заседание, това което зависи, 

касае и е свързано с работата на ОбС и ще получите писмен отговор, ако искате 

заповядайте и на следващата сесия и там ще получите отговор. 

ОбС винаги е бил отворен за диалог и за изслушване на който и да било. Не 

вярвам някой от общинските съветници да мисли по различен начин. 
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Г-н Илчо Костадинов: – Да разбирам ли, че Вие сте готов да ме поканите 

във Вашите комисии, за да мога да бъда аргументиран, какво точно исках да кажа в 

продължение на това. Същото касае и уважаемия г-н Кмет, защото крайно неприятно 

ми е да се записвам четири пъти и да не ме приемат. 

Г-н Чаушев: - Да, много пъти сте били при мен с конкретни въпроси и 

никога не съм Ви отказвал среща, така, че няма проблем от наша страна при 

желание от Вас да бъдете изслушан и в съответните комисии. 

Г-н Илчо Костадинов: – Когато регистрирахме Инициативния комитет 

ние дадохме нашите правомощия на тогавашния Председател на ОбС с надеждата, 

че при работата на комисиите на ОбС ще бъдат канени наши компетентни хора, 

разбира се. Така, че ако трябва да спазваме нещата от законодателя, би трябвало 

това нещо да съществува при Вас и Вие да се обръщате, писмено да бъдем 

уведомявани или най – малкото нещо по телефона. Мисля, че това законодателя го е 

уредил. 

Г-н Чаушев: - Последна реплка, относно работата на комисиите и на ОбС. 

Всяко едно заседание на комисиите, както и на ОбС, знаете, че по Правилник са 

открити. Всяко едно заседание на комисиите, понеже Вие не боравите, както казахте 

с интернет, а и това е Ваше право, се изкарват на таблото на ОбС, за да са 

запознати всички граждани. Това може да бъде проверено, ето и сътрудниците на 

ОбС са тук. В момента, в който бъде насрочено заседание на комисиите те се 

публикуват в интернет страницата на Общината и се изнасят на таблото на ОбС. 

Всеки един гражданин е добре дошъл в работата на комисиите по дадените въпроси 

за обсъждане. Но ако държите да бъдете поканен, това може да стане само с 

решение на комисията. Няма проблем комисията, когато реши да се поканят външни 

експерти по дадени въпроси, да се коментира и да се съгласува. 

Г-н Илчо Костадинов: – Не чух Вашето уверение за следното нещо, а 

очаквах с него да започнете. Ще бъдат ли наложени законовите разпоредби в 

община Девин? 

Г-н Чаушев: - Не смятам, че сдосегашната работа на община Девин и на 

ОбС ние сме показали нещо по – различно. С магическа пръчка за една година нищо 

не става, при положение, че сме заварили Община в недобро състояние. 

Г-н Даскалов: - Уважаеми г-н Костадинов, няма да навлизам в 

обяснителен режим, ние сме се срещали с Вас много пъти и за мен тези срещи 

винаги са били важни, с изключително значение и още повече полезни. Надявам се 

от тук нататък да са в същия ред и порядък. 

По отношение на записването за приемния ден, по време на паузата на 

заседанието Ви обясних кое е наложило това нещо. Приемах без приемен ден. Всеки 
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ден, който пожелае можеше да влезне при мен. С напредване на времето за 

входиране на Европроектите, работата изключително много се натрупа и това ни 

накара да въведем известен ред в приема на граждани, което от своя страна не 

прави невъзможен достъпа до Кмета на Общината. Казах Ви, че от практиката се 

наложи извода, че хората главно идват, за да търсят работа и то не работа, каквато 

и да е, а работа на стол и на бюро. Тази работа, няма как ОА да се ангажира да 

осигури. За това преценихме да разпределим приема на гражданиете по 

компетенция на съответните отдели в Общината. Вие сте свидетел, че на бюрото ми 

винаги има кутия бонбони и винаги този, който влезе е посрещан с кафе, чай или 

вода. Ние сме отворени към гражданите. Това е по отношение на приемният ден. 

Какво сме направили за една година? 

Най – напред осигурихме средства за финансиране на топлопровода 

“Беденски бани” – Девин, близо 2 000 000 лева до 2 460 000 лева. Отново има някои 

неща, които са независими от нас. Точно в този момент, в който бяха отпуснати 

средствата с постановление на Министерски съвет от април месец тази година, на 15 

април влезна в сила новият Закон за обществените поръчки, което направи 

напрактика, месец и половина – два забавяне, защото нито една Община, нито една 

държавна институция не можеха да пуснат една обществена поръчка по този нов 

закон, докато не бъде изяснено всичко до край. Правихме редица консултации, 

докато разберем, какви точно документи трябват и каква е точно процедурата по 

този ЗОП /Закон за обществени поръчки/. Най – накрая обществената поръчка е 

обявена. Подадени са заявления за участие. В момента тече оценката на подадените 

оферти, която предполагаме, че в рамките на днешният или утрешният ден ще 

приключи и ще има избран изпълнител на строително – монтажните работи. Следва 

процедурата в Комисията за защита на конкуренцията и ако няма обжалване там, 

това значи, че до две седмици ще бъде сключен Договор с изпълнител и ще започнат 

строително ремонтните дейности по топлопровода. 

Относно въпроса с болницата. 

При встъпването ни в длъжност, в началото на мандата, болницата беше с 

лимит от 36 000 лева на месец, след по - малко от месец и половина два лимита 

беше вдигнат двойно на около 70 000 лева, а в момента е 86 000 лева. Полагаме 

неимоверни усилия да крепим болницата. Обсъждали сме редица мерки, които 

трябва да се предприемат, както с г-жа Чаушева, така и с Председателя на ОбС, 

някои средства от Общината да се насочат към болницата, за да може да поемем 

отоплението поне през зимния сезон, за да не трупаме нови дългове към ЕВН и това 

най – вероятно ще се случи. Работим и търсим начини за финансиране на външно 

саниране на болницата. Търсим варианти и за общи усилия с Борино и Доспат за 

ремонт на останалото не ремонтирано „Детско отделение”. Търсим вариант това да 
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се случи не с Европейско финансиране и не с Национални програми, а със собствено 

финансиране на трите Общини. Ще уточним как юридически това нещо може да се 

случи, за да можем пълноценно да използваме сградата на болницата. Имаме идея, 

след като дойде тази вода от „Беденски бани” тя да се използва и за отопление на 

болницата, което от своя страна ще намали разходите за отопление. Тази вода, също 

така имаме идея да се използва и за отопление на някои обществени сгради като 

тази, ДГ „Изворче” и СУ „Христо Ботев”. Това са идеи, по които се работи много 

активно. 

По Оперативна програма „Региони в разтеж”. 

От началото на мандата са изготвени проекти за санирането на 5 

обществени сгради и на 4 жилищни сгради. За 5-тте обществени сгради бяхме 

одобрени и лично подписах Договорите и се очаква финансирането. Миналата 

седмица на управляващия орган беше изпратен графика за провеждане на 

обществените поръчки на тези сгради. Предстои и очакваме да бъдат одобрени и 

жилищните сгради, което ще докара, на практика инвестиции в Общината на 

стойност малко под 5 000 000 лева по тази Оперативна програма. Като прибавим и 

2 500 000 лева за топлопровода, стават 7 500 000 лева и като се прибавят и някои 

други, това са около 8 000 000 лева – 9 000 000 лева до момента, от началото на 

мандата ОА с подкрепата на ОбС са осигурили средства, които ще влезнат в 

Общината. Смятам, че това не е лош резултат за 7 – 8 месеца, като начало на един 

мандат. 

По отношение на програмата за развитие на Общината. 

Да! Пропуск. Ще поправим тази грешка. Признаваме си грешката, такава ще 

бъде направена. 

По отношение на демографския срив. 

Демографския срив не е само в Девинска община, той е повсеместен в 

цялата страна. Правим всичко възможно да го възпрем, доколкото можем. 

Предложихме една програма за стимулиране на раждаемостта, още не сме я внесли, 

но предполагам, че на една от следващите сесии ще я предложим и ще я обсъдим 

точно по Правилника и критериите, по които ще се получават определени средства 

на няколко етапа за първородна рожба. Мисля, че това е един от начините, по който 

можем да задържим хората тук, а другият е осигуряването на работни места с трайна 

заетост. В тази посока все още се работи и големият проблем тук, който е свързан и 

с проблема на кадрите в ОА, са самите кадри. В много случай изпадаме в ситуации, в 

които не можем да намерим качествени кадри за определени места и длъжности. 

По отношение на незаконното строителство. 
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Не смятам, че сме толкова зле, че да се нареждаме на второ място след 

„Столипеново”, но и това може да се провери. 

По отношение на корупцията. 

Корупцията е много тежък и много жесток „бич”. Тя е много трудно 

доказуема и Вие добре знаете това, тъй като тя е двустранна, имам възможността да 

го споделя от длъжността, която съм заемал по – рано. Наказуема е страната, която 

дава, и която взима и за това е много трудно да се докаже. Ако при мен достигне 

сигнал за корумпиран служител, за който и аз съм убеден, че върши тези неща, 

готов съм на момента да се освободя от този служител. 

Г-н Илчо Костадинов: – Обещахте пред всички. Аз ще Ви дам данни за 

двама такива служители. Ще ги изгоните ли? Ще ги уволните ли? 

Г-н Даскалов: – Ако има достатъчно данни за това. 

Свидетели сте, че голяма част от служителите на ОА вече не са тук и това е 

точно поради такива сигнали. 

Г-жа Чаушева: – Въпроси относно проекта за водопровода в с. Стоманево 

и за гробищен парк с. Брезе, също така и проблема с безстопанствените кучета в 

община Девин. 

Г-н Даскалов: – Започвам с първият Ви въпрос, а именно водопровода в с. 

Стоманево. Проектиран е преди около шест години и незнайно по каква причина до 

момента не е изпълнен. През 2013 – 2014 г. е нарушена комуникацията между 

тогавашното управление на ОА и Предприятието по управление на дейностите по 

опазване на околната среда. Поради нарушаването на тази комуникация, към 2015 г. 

са искани някои допълнителни уточнения по отношение на километри, вид на тръба, 

отклонки от основния тръбопровод и т. н., които не са предоставени от ОА. Това е 

счетено за нарушена комуникация. Това е и причината към септември тази година да 

бъде временно прекратено финансирането на този водопровод. Направихме няколко 

срещи с директора на ПУДООС, с Министъра на Околната среда и водите, има 

възможност да подадем заявление за възстановяване на финансирането за този 

водопровод и всичко, което е зависело от ОА е направено. Поискана е справка от 

ВиК асоциацията в град Смолян за броя на авариите в с. Стоманево. Поискано е и 

становище от Областния управител за това, че водопровода е стар в окаяно 

състояние и е вреден за здравето на хората. Направили сме, с помощта на кметицата 

на селото и една подписка в защита на искането да бъде подменен този водопровод. 

Очакваме само становището на Областния управител, за да можем да подготвим 

заявление за подновяване на финансирането и да го изпратим в ПУДООС. Общината 

е между 12-13 Общини, на които по този начин е спряно финансирането, но в 
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същото време е и между тези Общини, които имат право да подадат заявление за 

възстановяване на финансирането. Правим всичко възможно това нещо да се случи. 

По отношение на въпроса за гробищен парк в с. Брезе. 

Проблема все още не е решен заради големият брой наследници, които са на 

мястото, което е най – доброто за присъединяването към гробищния парк. Надявам 

се да постигнем споразумение и въпроса да бъде решен. 

По отношение на кучетата. 

Кучетата са много сериозен проблем не само за община Деви, а и за много 

други места, но нас ни касае община Девин. Предприемали сме редица срещи и 

питания до организации, които се занимават с намаляване популацията на тези 

животни. Знам, че те вече са станали много агресивни. Нападат и хора и деца. 

Искахме проблема да го решим до първият учебен ден, но не успяхме. Свързахме се 

с такава организация, която е към община Пловдив. Те ни обясниха, че могат да 

дойдат, да упоят, кастрират и обезпаразитят кучетата и да ги закарат в приют, но 

след три дни те са задължени да ги докарат на мястото от където са ги взели. 

Смятам, че по този начин не се справяме с проблема. 

Заложили сме проектиране на местен кучкарник. Това излиза много скъпо и 

няма как да стане в близката година. 

В никакъв случай не можем да си позволим мерки от рода на евтаназия, 

защото това е законово нарушение и няма кой да поеме тази отговорност. 

Това, което ни се предлага е поне женските кучета, след като бъдат 

кастрирани и обезпаразитени да бъдат изнесени някъде от Девин и тук, може би ще 

останат някои от мъжките екземпляри, което от своя страна дава възможност за 

намаляване на популацията им. Има сключен договор със Смолянска фирма, 

очакваме тези дни да пристигне техен представител. 

Г-н Чаушев: – Тъй като няма други питания и поради изчерпвания на 

дневния ред закривам днешното заседание. 
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