
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 15 от 30.11.2016 година 

 
 

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

30.11.2016 година /сряда/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 16,  

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Владимир Солаков – Зам.- 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 16 общински 

съветника, по уважителни причини отсъства г-н Здравко Стоянов - откривам 

редовното заседание свикано на основание чл. 23, ал. 4, т 1 от ЗМСМА. 

Колеги кмета на общината г-н  Красимир Даскалов отсъства със заповед № 

РД - 09 - 612 от 21.11.2016 г. ще бъде заместван от г-н Владимир Солаков – зам. 

кмет на община Девин  

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

някакви мнения, предложения за допълнения и изменения имате думата. 

Предложение: 

Да бъде включено в ДР, съответно като т. 14: 

Писмо с  наш вх.№ КО – 462 от 22.11. 2016 г.  и изх.№ АП-03-09-1546 от 

16.11.2016 г. със  Заповед на областния управител № АП-03-14-388 от 16.11.2016 г. 

относно върнато решение №172 от 28.10.2016 г.за ново обсъждане. 

Колеги, ако няма други изказвания, мнения и предложения по ДР, 

предлагам да прекратим с разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

16- ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – приема се. 
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Подлагам на гласуване постъпилите предложения по ДР. 

Колеги, който е съгласен като т. 14 от ДР да бъде разгледано Писмо с  наш 

вх.№ КО – 462 от 22.11. 2016 г.  и изх.№ АП-03-09-1546 от 16.11.2016 г. със 

Заповед на областния управител № АП-03-14-388 от 16.11.2016 г.относно върнато 

решение 0 172 от 28.10.2016 г.за ново обсъждане, моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Зачита Дневен ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 19.10.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 19.10.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 20.10.2016 г. относно: 

Предложение за удължаване срока на договора за наем. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 11.11.2016 г. относно: Формиране 

на паралелка под норматива на Наредба №7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна 

година в Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов”, град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 11.11.2016 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение №49 на ОбС – 

Девин от 28.03.2016 г. и договор №Д – 346/19.04.2016 г., сключен между община 

Девин и НЧ „Отец Паисий - 1951” – с. Селча.. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 15.11.2016 г. относно: Приемане 

на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 15.11.2016 г. относно: Вземане на 

Решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие”, обезпечаваща плащане по административен договор 

№BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г., процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – Общини на малки 

градове от 4 – то ниво съгласно НКПР”, приоритетна ос 8 „Техническа помощ”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 15.11.2016 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС - Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 16.11.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.47 в местността „Вадата” 

в землището на град Девин, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 16.11.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за изменение на част от УПИ V – за автогара и промяна на улична 

регулация от О.Т. 27, през О.Т. 370 до О.Т.371 в кв. 143, м. „Вадата”, град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 16.11.2016 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ПК „ЗСПЕ” 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 18.11.2016 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 18.11.2016 г. относно: 

Отпускане на финансови средства за осигуряване на пожарна безопасност в 

сградата на МБАЛ Девин ЕАД. 

Докладва: Дияна Чаушева 
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14. Писмо с  наш вх.№ КО – 462 от 22.11. 2016 г.  и изх.№ АП-03-09-1546 

от 16.11.2016 г. със Заповед на областния управител № АП-03-14-388 от 16.11.2016 

г.  относно върнато решение 0 172 от 28.10.2016 г.за ново обсъждане. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

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

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

 Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 19.10.2016 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Солаков: - 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: 

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

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 177 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и чл.52, 

ал.1, т.3 от Закона за водите 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1.Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м.Беденски бани, община 
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Девин, област Смолян на Община Девин с годишен обем – до  7 315.82 куб.м  за 

срок от 10 /десет/ години от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 
 
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 - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов –„ЗА 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 19.10.2016 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 178 

 

На основание чл.21,, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.52, 

ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от Решение № 40/07.02.2011г, с което МОСВ предоставя на 

Община Девин безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години 

находище Беденски бани 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална 

вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м.Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на ЕТ „Ирина Чавдарова” за нуждите на обект „Къща за гости 

с механа в УПИ І-509, кв.100» с годишен обем – 1 417 куб. м.  за срок от 10 /десет/ 

години от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

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 - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов –„ЗА 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 20.10.2016 г. относно: 

Предложение за удължаване срока на договора за наем. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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.  

Г-жа Чаушева: - Каква е цената на наема на помещението. 

Г-жа Василева: – Дали има законово основание да се продължи 

наема още за 5 г., тъй като са го ползвали 5 г. и дали цената на наема ще 

остане същата… 

Г-н Бечев: - В момента нямаме наем по-нисък от действителните 

тарифи по Наредба №2 на общината. 

Г-жа Василева: - Наредбата не е актуализирана от 5 г. 

Г-н Шанов: - Това означава ли , че наемната цена на 

администрацията е законосъобразна. 

Г-н Бечев: - Този обект беше предложен на търг преди 5 г. с 

гаранция е законосъобразен, но общинският съвет може да определи и цена 

по-голяма от тази  която е в момента. 
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Г-н Чаушев: - Може да се актуализира Наредба №2, ако някой внесе 

предложение за увеличение на наемите на помещенията, но да не се окаже 

с обратен ефект.Нека в договора за удължаване срока да се залегне клауза 

за актуализиране на наема при евентуална промяна на тарифите. 

Г-жа Чаушева: - Има ли интерес от други хора които искат да 

кандидатстват за това помещение. Цената е толкова ниска, че няма и 1 лв.  

на кв.м. помещението е 72 кв.м., а наемната цена е 62 лв. изключително 

ниска цена.  

Г-н Бечев: - Нямам сведения да има други кандидати, поне при мен 

не са идвали. 

Г-н Чаушев: – Други мнения и предложения. Няма. Предлагам да 

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

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 179 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА и §78, 

ал.2 ПЗР на ЗИД на ЗОС 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие  да бъде удължен срока на договора за наем за общински 

имот - помещение за всестранни дейности 52 кв.м. и склад 20 кв.м.,  в приземен 

етаж кметство с. Осиково, УПИ-І, кв.16 по ПУП на с. Осиково за срок от 5 г. с наема-

тел Наско Велинов Палигоров. 

 

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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Дияна Асенова Чаушева– „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов –„ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 11.11.2016 г. относно: Формиране 

на паралелка под норматива на Наредба №7/29.12.2000 г. през 2016/2017 учебна 

година в Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов”, град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 180 

 

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

от ЗМСМА, чл.11, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредба № 7/29.12.2000 г. на МОН за 

определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в 

паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде формирана маломерна паралелка в ХІІ клас на ПГЕ 

„А.С. Попов”, гр. Девин с брой на учениците 10 за 2016/2017 учебна година. 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред. 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 11.11.2016 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение №49 на ОбС – 

Девин от 28.03.2016 г. и договор №Д – 346/19.04.2016 г., сключен между община 

Девин и НЧ „Отец Паисий - 1951” – с. Селча.. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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: 

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

 

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

РЕШЕНИЕ № 181 

 

На основание чл.20, във връзка с чл.17, ал.1, т.5 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Дава съгласие  част от определените средства по Решение №49 на 

Общински съвет - Девин от 28.03.2016 г. и договор №Д - 346/19.04.2016 г., сключен 

между община Девин и НЧ „Отец Паисий - 1951” – с. Селча, в размер на 100 лв. да 

бъдат прехвърлени от празника на селото за организиране и провеждане на 

коледните и новогодишни празници. 

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

действия по изпълнение на Решението. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред. 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 15.11.2016 г. относно: Приемане 

на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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. 

 Г-жа Чаушева: - Разгледахме подробно анализа на потребностите от 

подкрепа за личностно развитие на децата и учениците на община Девин, имам 

предложение, тъй като на комисията пропуснах да го предложа, като т. 8 В тази 

връзка е необходимо е да се отстояват позиции за включване на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР-ОДК, гр.Девин и ЦПЛР-УО ”Васил Левски”, 

гр. Девин/ като бенефициенти по новите оперативни програми. 

Г-н Чаушев: - Други мнения и предложения. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

 

РЕШЕНИЕ № 182 

 

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

ЗМСМА и чл.196, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Девин. 

 

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

да гласува: 

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

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 15.11.2016 г. относно: Вземане на 

Решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в полза на 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Програмиране на 

регионалното развитие”, обезпечаваща плащане по административен договор 

№BG16RFOP001-8.003-0022-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г., процедура BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 – Общини на малки 

градове от 4 – то ниво съгласно НКПР”, приоритетна ос 8 „Техническа помощ”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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.  

Г-жа Бешева: – Да Ви помоля г-н председател, ако може да се 

смени наименованието на Главната дирекция вместо „Програмиране на 

регионалното развитие” да стане „Градско регионално развитие”.Благодаря Ви. 

Други мнения и предложения. Да считам, че няма такива, предлагам 

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 183 

На основание чл. 21, ал.1, т.10 и ал.2,  във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Упълномощава кмета на община Девин да подпише запис на заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на МРРБ 9413,41 лв. ( Девет 

хиляди четиристотин и тринадесет лева и четиридесет и една стотинки) за 

обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG16RFOP001-

8.003-0022-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2014г.-2020г., процедура BG16RFOP001-8.003 

,,Бюджетна линия за 28 – общини на малки градове от 4-то ниво съгласно НКПР '', 

приоритетна ос 8 „Техническа помощ”, проект „Подобряване на административния 

капацитет в община Девин”. 
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2.Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

действия по изпълнение на т. 1 от решението. 

 

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 - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов –„ЗА 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Престъпваме към 8 точка от дневния ред. 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 15.11.2016 г. относно: 

Разпореждане с общински имот. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС - Девин 
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Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. Моля за разглеждане и гласуване. 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 . Кворум -15. Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 184 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл.42, 

ал.4 и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Променя предназначението на имот с кадастрален номер 

20465.504.848.2.2 с площ 297 кв.м., II етаж в общежитие, ул."Явор" гр. 

Девин от стаи за жилищни нужди в помещения за офиси. 

 

2. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез продажба на 

частта на общината в ниско тяло на общежитие представляваща имот с 

кадастрален номер 20465.504.848.2.2, II етаж, с площ 297 кв.м. ведно с 

отстъпеното право на строеж върху парцела като се продаде на 

съсобственика „Механичен завод Девин" ООД с ЕИК 202487021, съгласно 

изготвена пазарна оценка 118 500 лв. без ДДС. 
 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов –„ЗА 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Престъпваме към 9 точка от дневния ред. 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 16.11.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ 20465.161.47 в местността „Вадата” 

в землището на град Девин, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 185 

 

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  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.161.47  в 

местността  „Вадата” в землището на гр. Девин и одобрява задание по чл.125 от ЗУТ 

 

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

да гласува: 

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

Престъпваме към 10 точка от дневния ред. 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 16.11.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за изменение на част от УПИ V – за автогара и промяна на улична 

регулация от О.Т. 27, през О.Т. 370 до О.Т.371 в кв. 143, м. „Вадата”, град Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Солаков: - 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: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 186 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134а, ал.2, т.6 от ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Даване на съгласие за изменение на част от УПИ V – за автогара и 

промяна на улична регулация от О.Т. 27, през О.Т. 370 до О.Т. 371 в кв. 143, м. 

„Вадата”, град Девин. 

 

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

да гласува: 

16 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Престъпваме към 11 точка от дневния ред. 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 16.11.2016 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ПК „ЗСПЕ” 

 

Г-жа Василева:  - 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: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 187 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и 5 и ал.2 от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Актуализира дейност 123, параграф 42-14 Общински съвет    

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет" със сумата от 2000 лв. 

2.Средствата по т. 1 да бъдат за сметка на дейност 122, параграф 42-

14- Общинска администрация - „Обезщетения и помощи по решение на 

Общински съвет" 
 

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

правни действия по изпълнение на решението 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – НЕ ГЛАСУВА 

Невен Емилов Устов –„ЗА 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Престъпваме към 12 точка от дневния ред. 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 195 от 18.11.2016 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. Моля за разглеждане и гласуване. ДЗ има 

положително становище от ПК „БФЕФП”. 

Колеги имам предложение към ДЗО да се допълни като 

 т.4. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

правни действия по изпълнение на решението 

 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 . Кворум -15. Приема се. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 188 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и 5  и ал.2  от ЗМСМА 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Актуализира приходната част на бюджета на община Девин в частта  за 

местни дейности със средствата по решение № 50 от 28.03.2016г. на Общински 

съвет както следва: 

 

дейност §§ План - било План - става Разлика 

Приходи от 

продажба на земя 

40-40 239 400 244 000 + 4 600 

 

 

2.Актуализира разходната част на бюджета както следва: 

дейност §§ План - било План - става Разлика 

123           

Общински съвет 

52-03 - 4600 + 4 600 

 

3.Актуализира разчета на капиталовите разходи за 2016 г. приложение №14   

- Закупуване на озвучителна техника за Общински съвет  - 4 600 лв. 

 

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

правни действия по изпълнение на решението 

 

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” 
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Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов –„ЗА 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Престъпваме към 13 точка от дневния ред. 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 196 от 18.11.2016 г. относно: 

Отпускане на финансови средства за осигуряване на пожарна безопасност в 

сградата на МБАЛ Девин ЕАД. 

Докладва: Дияна Чаушева 

Г-жа Чаушева:  Зачита ДЗ. Моля за разглеждане и гласуване. 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП”.Имате 

думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Г-жа Чаушева: - „МБАЛ-Девин” ЕАД възстанови своята дейност, след 
тригодишно прекъсване през 2014г. При извършена проверка от страна на PC 
„ПБЗН“, гр. Девин са констатирани ред нарушения, свързани с обезпечаване 
и създаване на организация за осигуряване на противопожарна безопасност 
на сградата, съгласно наредбите и изискванията. 

В разпореждане №46 от 09.12.2014г. са вписани предписания за 
отстраняване на нередностите и несъответствията с изискванията за ПБ, част 
от които касаят сградния фонд на болницата. При извършени последващи 
проверки срокът за отстраняване на нередностите е удължен и изтича в края 
на 2016 г. Ако не бъдат взети необходимите мерки и не бъдат отстранени 
нередностите, служителите на PC „ПБЗН“ ще бъдат принудени да наложат 
парични санкции на болницата, както и да затворят част от етажите на 
сградата. 

Всички знаем в какво финансово състояние е лечебното заведение. 
Като принципал на лечебното заведение, Общински съвет трябва да 

подпомогне отстраняването на тези нередности, съгласно предписанията. 
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Нужни са средства за закупуване на устройства за самозатваряне на врати, 
отделящи етажи първи и втори от евакуационното стълбище и подмяна на 
вътрешни дограми. 
Тъй като болницата не е в състояние да се справи с финансовите средства, 

необходими за изпълнение на предписанията са  необходими  средства. След 

промяна на статута на болниците в търговските дружества изцяло падна цялата 

тежест и отговорност върху плещите на общините. Всяка община спрямо своята 

възможност и своите виждания, ежегодно  помага на дружествата в случая 

болницата, като много е погрешно разбирането за болницата, парите които 

заработва самата болница, трябва да си покрие разходите, но те не са достатъчни. 

Относно  материално техническата база, отговорността е изцяло на общината. Искам 

да предложа  и да внесе яснота г-н Радев е тук, нека го чуем за изискванията  и 

предписанията,  даже сумата може и да падне под 2000лв., но тя е по предложение 

и е посочена от г-н Камберов, ето, защо беше спешна тази докладна записка да 

влезне на тази сесия, а не следващата година и още едно предложение да отправя 

по  третата точка, където съм посочила, че средствата да бъдат взети от резерва за 

непредвидени и неотложни разходи, след разговор с председателя, разбрах, че  там 

ресурса е изчерпан, за това предлагам средствата да бъдат взети от решение №50 от 

28.03.2016 г.  прието по Протокол № 3 от продажба на общински имот. Благодаря 

ви, ако имате още въпроси готова съм да отговоря. 

 
Г-н Семчев: -  Имате ли информация какво се случва с кредита на 

болницата,времето за погасяване на кредита беше срока до 30.09.2016 г. 
 

Г-жа Чаушева: - Скоро беше внесен отчет при нас в канцеларията на 

общински съвет, там може да се види движението на паричните потоции 

какво се случва с тях. Болницата заработва толкова, колкото да покрие 

разходите за заплати , осигуровки, консумативи, лекарства и да погаси част 

от задълженията към EVN и НАП, защото там има и запори. Може би ние като 

общински съвет трябваше да вземе решение да  удължи срока за изплащане 

на кредита, за да не бъдем в нарушения. Друго което искам да кажа във 

връзка с финансовото състояние на болницата, това става с помощта на 

средства от общинска администрация, за което искам да изкажа огромна 

благодарност и с помощта на работниците от БКС/ те помогнаха много по 

ремонта на избения етаж, където ще се открие още едно отделение по 

физиотерапия и рехабилитация, както и на третия етаж ще се отдели в две 

части ще има гинекологично отделение, което ще се даде възможност да се 

разшири дейността и от там ще се увеличат и приходите на болницата. 

 

Г-жа Василева: – Г-н Семчев този заем стои във въздуха. Заема не е 

гласуван в залата….Общината изключително прави много за болницата 
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Комисията по бюджета бяхме категорични да не се гласуват тези 2000лв. но 

тъй като проблема е спешен предлагам да гласуваме тези средства. 

 

Г-н Устов: – Комисията по бюджет даде отрицателно становище , 

винаги сме оказвали съдействие, но средствата от резерва са изчерпани, 

предимно за изборите в с.Грохотно, дори и средствата за изборите не 

стигнаха..нямам нищо напротив да се отпускат средства за болницата , но 

нека им напомним, че за разлика от миналата година бюджета на болницата 

е завишен двойно… 

 

Г-жа Чаушева: - Ако ние постъпваме разумно общинския съвет 

ежегодно, да  гласуваме средства за капиталови разходи и тогава, няма да 

се стига до такива искания допълнителни…Болницата е 100% общинска. 

 

Г-жа Василева: - Но ние не можем да предложим нищо, тъй като 

сградния фонд е записан в активите на общината. 

 

Г-н Радев:-Запозна  подробно общинските съветници с предписанията 

и измененията по наредбите по обезопасяване на болницата от 2003 г. до 

настоящия момент.  

 

Г-н Солаков: – Да Ви попитам, може ли и ние да се запознаем с  

вашите констативни протоколи и вашите предписания, с оглед на това, сега 

да дадем 2000 лв., а после още 10000лв., трябва да решим проблема 

генерално, а не по - етапно.  

 

Г-н Радев: – Подготвил съм едно уведомително писмо с всички 

протоколи и предписания до общината.  

 

Г-жа Чаушева: - Да се проведе една среща с управителя на 

болницата и началника на противопожарната безопасност, по добре да 

оттегля докладната записка, да се вземе по кардинално решение на тези 

проблеми. 

 

Г-н Чаушев: - Има предложение, вносителя си оттегля докладната 

записка. 

Престъпваме към 14 точка от дневния ред. 

14. Писмо с  наш вх.№ КО – 462 от 22.11. 2016 г.  и изх.№ АП-03-09-1546 

от 16.11.2016 г. със Заповед на областния управител № АП-03-14-388 /16.11.2016 г.  

относно върнато решение № 172 от 28.10.2016 г.за ново обсъждане. 
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Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: - Предлагам на основание чл. 45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА 

за отмяна на решение № 172 от 28.10.2016 г.  

          Имате думата за изказвания, мнения и становища по заповедта 

на областния управител.  

Следват дебати…. 

Предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля да 

гласува: 

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

Колеги чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 189 

 

На основание чл.45, ал.7 и ал.9 от ЗМСМА 

 

1.Отменя  Решение № 172 от 28.10.2016 г. на Общински съвет - Девин 

прието на заседание проведено на 28.10.2016 г. по Протокол № 13. 

 

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

да гласува: 

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

Престъпваме към 15 точка от дневния ред. 

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

Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания питания, становища и 

предложения на граждани. 

Г-жа  Чаушева: - Искам да попитам до къде стигна проекта за 

минералната вода - Беденски бани, нали всички знаем, че се направи първата 

копка, на какъв етап е реализирането на проекта. Втория въпрос ми е когато имаме 

служебно ангажиращи въпроси, съвместно с вас  за решаване, като се обаждаме вие 

не си дигате телефоните. 

Г-н Солаков: –По първия въпрос  относно изпълнението на проекта 

минералната вода – Беденски бани. След първата копка фирмата изпълнител е 

поръчала тръбите, защото 90% от дейностите на проекта е този водопровод е 

подмяна на тръбите които са внос от Австрия, те са преизолирани, специални които 

в България ги няма. Очакваме те да бъдат доставени, намерено е място където да 
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бъдат съхранявани, защото изключително е огромно количеството - 12 км.  За 

преизолираните тръби беше трудно да се намери терен, където да са складирани, 

чакаме да бъдат доставени, за да започне реалната подмяна, снощи съм провел 

разговор с фирмата изпълнител, като в разговора сме се разбрали докато се изчаква 

доставката на тръбите да започнат дейности, където са двата резервоара на 

топлопровода на „Кумбата” да започне ремонта. 

 По втория въпрос , за не вдигането на телефоните, сме поставени заради 

тази ситуация с държавата с подаване на оставката на Правителството, сме 

поставени в ситуация да довършим и отчетем Програмата за енергийната 

ефективност на територията на общината, срока е до 05.12.2016 г., което ни постави 

в инфарктна ситуация и сме се заели единствено с тази дейност с това да не се спре 

Програмата за енергийната ефективност за община Девин.  

Г-н Чаушев: – Други изказвания, питания, становища и 

предложения.Няма. Тъй като няма постъпили и няма входирани писмени 

питания в канцеларията на общински съвет, поради изчерпвания на дневния 

ред закривам днешното заседание. 

 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова /Дата: 06.12.2016 г./ 
Главен специалист „Канцелария на общинския съвет”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 



 Протокол № 15 от 30.11.2016 година 
 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


