
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 17 от 29.12.2016 година 

 
 

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

29.12.2016 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 14,  

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов - кмет на община Девин. 

Гости - Г-н Чаушев и г-н Чолаков от гр. Доспат 

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 14 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват г-н Невен Устов, Свилен Виденов и 

Христина Димитрова - 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. Предлагам  

т.15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210  от 14.12.2016 г. относно:Кандидатстване 

на община Девин с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма " Околна среда 2014 -2020 г. /ОПОС 2014 -2020 г./, процедура № BG16М1 

OP 002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци", да стане т.1, а т.1 да стане т.15, мотивите ми са, поканили сме колегите 

от община Доспат които ще внесат по-вече яснота по тази ДЗ относно цялата 

процедура, да не ги караме да чакат да направим едно разместване в ДР. Други 

мнения, предложения. Заповядайте г-жа Тодорова. 

Г-жа Тодорова: - Като т. 23, да бъде включено в ДР ДЗО № 221 от 

16.12.2016 г. 
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Г-н Чаушев: – Други изказвания, мнения и предложения по ДР. 

Заповядайте г-ца Чаушева. 

Г-ца Чаушева: – Процедурно искам да отбележа внасянето на ДЗ 

допълнително в ДР, да бъдат предварително разпечатани и да бъдат сложени пред 

всеки общински съветник, защото сега в момента абсолютно не знаем за какво става 

въпрос.Това което предложи г-жа Тодорова да влезе като т.23 поне на пръв поглед 

да имаме на представа за какво става на въпрос, просто го отправям като 

забележка, че е редно да се прави така. 

Г-н Чаушев: – Права е забележката на г-ца Чаушева защото се реши тази 

сутрин, малко по-късно се беше изработила тази ДЗ, но ще ви бъде разпечатана и 

предоставена.Заповядайте г-жа Тодорова.  

Г-жа Тодорова: - Реплика. В бюджетната комисия тази ДЗ, беше 

предоставена, затова предлагам да се размножи на почивката и да се 

раздаде. 

Г-н Чаушев: – Има резон в предложението на г-жа Тодорова, защото ДЗ е 

за план сметката за сметосъбирането, има срок до края на годината, ако не се 

разгледа ДЗ, остава да важи план сметката за 2016 г., да действа през 2017 г. Други 

изказвания, мнения и предложения по ДР. Предполагам че няма. Колеги, който е 

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

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

Подлагам на гласуване постъпилите предложения по ДР. 

Първо предложение беше т.15 да стане т.1 от ДР. Колеги, който е съгласен 

с така направеното предложение ДР, моля да гласува: 

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

Второ предложение, като т. 23, да бъде включено в ДР ДЗО № 221 от 

16.12.2016 г. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение ДР, моля да 

гласува: 

 10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за  Дневен ред. 

ДНЕВЕН РЕД 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210  от 14.12.2016 г. относно: Кандидат-

стване на община Девин с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оператив-

на програма " Околна среда 2014 -2020 г. /ОПОС 2014 -2020 г./, процедура № 

BG16М1 OP 002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 

компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци"  

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО –201 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.151.19, ПИ 

20465.151.25 и ПИ 20465.151.26 в м. "Гарипова тепавица" в землището на гр.Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –202 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 20465.151.14 и ПИ 20465.151.17  в 

м." Гарипова Тепавица" в землището на гр.Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –203 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 73105.22.94 в м. "Пичковица" в 

землището на с.Триград. 

Докладва: : Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XV - 1603 / ПИ 502.3002/ и промяна на 

улична регулация от  O.T. 1488  до O.T.1487 + 10, кв. 35 гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 212 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ в гр.Девин - ЦГЧ на УПИ VIII-384, УПИ VII 

Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от О.Т. 1779 до О.Т. 1780, от 

О.Т. 1780, през 1785 до О.Т. 411 и от О.Т 1785 до О.Т. 1783 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 004850, м. "Кърши" в землището на с. 

Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –213 от 15.12.2016 г. относно: Преобразу-

ване  на имоти общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 214 от 15.12.2016 г. относно: Дарение 

на имоти общинска собственост 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –215 от 15.12.2016 г. относно: Рехабили-

тация на Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км.66+857 до 88+050, с 

обща дължина 21.193 км. обл.Смолян 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 216 от 14.12.2016 г. относно: Управле-

ние на общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 220  от 15.12.2016 г. относно: 

Отдаване под наем на общински имоти 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 217  от 15.12.2016 г. относно: Измене-

ние на решение № 171 от 28.10.2016 г. на ОбС –Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206  от 14.12.2016 г. относно:Даване 

на съгласие за подаване на проектно предложение на община Девин по Процедура 

BG05M9ОP001 - 2.006 "Развитие на социалното предприемачество", по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 -2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО –197 от 23.11.2016 г. относно: Откриване 

на процедура за възлагане на автобусни линии от областната транспортна схема на 

обл. Смолян от квотата на Община Девин и линии от общинската транспортната 

схема. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208  от 14.12.2016 г. относно: 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект "Предоставяне на 

интегрирани социални и здравни услуги на лица зависими от грижа в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209  от 14.12.2016 г. относно: 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект"Осигуряване на 

топъл обяд в община Девин". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207  от 14.12.2016 г. относно: Изграж-

дане на комисия за подготовка на проект на Правилник за условията и реда за 
4 
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предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на 

територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200  от 12.12.2016 г. относно: Приема-

не на Наредба за изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198  от 24.11.2016 г. относно: Предло-

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 219  от 15.12.2016 г. относно: Предло-

жение за актуализация бюджета на община Девин за 2016 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 218  от 15.12.2016 г. относно: Приема-

не на наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и админи-

стрирането на местните такси  и цени на услуги на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 221  от 16.12.2016 г. относно:Приемане 

на План – сметка за необходимите средства по дейности ”Сметосъбиране, 

сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване за 2017 г. 

Определяне размера на такса „Битови отпадъци за 2017 г. на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

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

13 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Дневния ред се приема. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 210  от 14.12.2016 г. относно: Кандидат-

стване на община Девин с проектно предложение по приоритетна ос 2 на Оператив-

на програма " Околна среда 2014 - 2020 г. /ОПОС 2014 - 2020 г./, процедура № 

BG16М1 OP 002-2.002 "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на 
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компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови 

отпадъци"  

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” да претърпи лека редакция в проекта за решение в т.1 второ 

тере, предлага редакция след споразумението да се впише „с останалите 

общини от РСУО и да го подпише след одобрението му от ОбС”. Имате 

думата колеги за мнения, предложения и становища. Но преди това да дам 

думата на колегите от гр.Доспат да внесат по–голяма яснота.Заповядайте   

г-н Чаушев. 

Г-н Чаушев и г-н Чолаков  от/гр.Доспат/-  взеха отношение по ДЗ. 

Г-н Чаушев: - Колеги който е предложението относно редакцията 

моля да гласува: 

0 - ЗА, 7 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не се приема. 

Да считам, че няма други предложения, 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 № 191 

 

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17,ал. 1, т. 6 и т. 8 и 

чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 59 и следващи от ЗМСМА и изискванията в условията 

за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет - Девин: 

-  одобрява община Девин като член на РСУО да кандидатства по приоритетна 

ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” (ОПОС 2014-2020 г.), 

процедура №BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и 
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изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително 

третиране на битови отпадъци“; 

- Общински съвет – Девин упълномощава Кмета на община Девин да договаря 

условията в споразумението и да подпише споразумение с останалите общини от 

РСУО /приложение –споразумение/; 

2. Общински съвет – Девин удостоверява, че община Девин: 

А. разполага с налични финансови ресурси за покриване на първоначалните 

допустими разходи по проекта, преди средствата да бъдат възстановени от ОПОС 

2014-2020 г.; 

Б. разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на 

допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани от ОПОС 2014-

2020 г., вкл. собствения принос; 

С. разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на 

недопустимите разходи, необходими за изпълнението на проекта. 

3. Общински съвет - Девин  одобрява необходимите средства за покриване на 

недопустимите разходи и разходите за собствен принос да бъдат осигурени чрез 

средствата от отчисления по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и 

начина за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, 

изискани при депониране на отпадъци и решение на директора на РИОСВ по чл. 25, 

ал. 7 от същата наредба за предоставяне на средствата. 

4.Общински съвет – Девин упълномощава Кмета на община Девин  при 

одобрено за финансиране предложение: 

А. да подпише АДБФП /административен договор за БФП / 

Б. да договаря съвместно с другите общини участници по процедурата за 

начина на бъдещата експлоатация на изградената инфраструктура след 

приключване на проекта, като се задължават да експлоатират активите, изградени 

по проекта, при спазване на законодателството за държавните помощи в областта на 

услугите от общ икономически интерес (УОИИ). 

5. Одобрява дялове на съсобственост в изградените по проекта инсталации за 

предварително третиране и компостиране, равни на 1/5 от общия брой дялове.  

6. Община Девин се ангажира: 

А. да не се присъединява към друго регионално сдружение за срока на 

изпълнение на проекта и най-малко за срок от 5 години след окончателното 

плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. по настоящата процедура. 

Б. изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и 

недвижимо имущество, да бъде общинска собственост.  

В. всяка конкретна инсталация да е съсобственост на всички общини, чиито 

отпадъци ще се третират в нея; 
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7. Собствеността на изградената инфраструктура (инсталации за 

компостиране и инсталации за предварително третиране), преди въвеждането й в 

експлоатация, ще бъде прехвърлена от община Доспат - собственик на терена, на 

останалите общини, съгласно договорените дялове на съсобственост на всяка една 

от тях. 

8. Община Доспат, в чиито административни граници се намират 

инсталациите е собственик на съпътстваща инфраструктура за съответната 

компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови 

отпадъци. 

9. Община Девин се ангажира да не прехвърля на трети лица собствеността 

на изградената със средства по процедурата инфраструктура, в т.ч. движимо и 

недвижимо имущество, и съпътстваща инфраструктура, най-малко в продължение на 

5 години от окончателното плащане на средствата за проекта по ОПОС 2014-2020 г. 

по настоящата процедура. 

10. Община Девин съвместно с другите общини да изпълняват АДБФП. 

11. След изготвяне на Анализ разходи-ползи, представянето му и обсъждане 

на Общо събрание на РСУО (ако проектът генерира приходи) преди подаване на 

документите за кандидатстване задължително се определя собственото участие на 

бенефициента (кандидатстващата община/водещата община и/или нейните 

партньори) и начините за разпределението им. 

12. При необходимост от собствено участие всяка община се ангажира с 

финансово участие, равно на дяловото му участие ( 1/5). 

Приложение: Проект на Споразумение за партньорство. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева 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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 12 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО –201 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 20465.151.19, ПИ 

20465.151.25 и ПИ 20465.151.26 в м. "Гарипова тепавица" 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. Колеги, ако 

няма изказвания, 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 № 192 

 

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: 

 

Дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за урегулиране на ПИ 

20465.151.19, ПИ 20465.151.25 и ПИ 20465.151.26 в м. „Гарипова Тепавица” в 

землището на град Девин, община Девин. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –202 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП- ПРЗ за ПИ 20465.151.14 и ПИ 20465.151.17  в 

м." Гарипова Тепавица" 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 положителни становища 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. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 193 

 

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: 

 

Дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за урегулиране на ПИ 

20465.151.14 и ПИ 20465.151.17 в м. „Гарипова Тепавица” в землището на град 

Девин, община Девин. 

 

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

да гласува: 

14 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Пристъпваме към 4 точка от дневния ред. 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО –203 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 73105.22.94 в м. "Пичковица" в 

землището на с.Триград. 

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”. 

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 чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 194 

 

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: 

 

Дава разрешение за изработване на ПУП – ПРЗ за урегулиране на ПИ 

73105.22.94 и обособяване на УПИ I – 22.94 – База за отдих, м. „Пичковица” в 

землището на с. Триград, община Девин. 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред. 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 204 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ XV - 1603 / ПИ 502.3002/ и промяна на 

улична регулация от  O.T. 1488  до O.T.1487 + 10, кв. 35 гр. 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 положително становище от 

ПК „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма изказвания, 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 № 195 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за промяна на ПУП – ПРЗ за УПИ XV – 1603 /ПИ 502.3002/ и 

промяна на улична регулация от о.т. 1488 до о.т. 1487 + 10, кв. 35, град Девин. 

 

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

да гласува: 

 13 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 212 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ в гр.Девин - ЦГЧ на УПИ VIII-384, УПИ VII 

Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от О.Т. 1779 до О.Т. 1780, от 

О.Т. 1780, през 1785 до О.Т. 411 и от О.Т 1785 до О.Т. 1783 по плана 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”, присъствали на заседанието от 5 члена, от които 4 -„за” и 1- 

„против”. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, 

ако няма изказвания, 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 № 196 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за промяна на ПУП – ПРЗ в град Девин – ЦГЧ на УПИ VIII – 

384, УПИ VII – Комбинирана сграда и промяна на улична регулация от о.т. 1779 до 

о.т. 1780, от о.т. 1780, през о.т. 1785 до о.т. 411 и от о.т. 1785 до о.т. 1783 по плана 

на град Девин, община Девин, област Смолян. 

 

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

да гласува: 

9 - ЗА, 1 - ПРОТИВ,  4 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 14.12.2016 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване на ПУП - ПЗ за ПИ 004850, м. "Кърши" в землището на 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 „УТОССГС”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма повече изказвания, 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 № 197 

 

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 по чл. 125 от ЗУТ. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 004850, м. „Кърши” 

в землището на с. Грохотно, община Девин. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО –213 от 15.12.2016 г. относно: Преобразу-

ване  на имоти общинска собственост. 

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. Колеги, ако 

няма повече изказвания, 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 № 198 

На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Обявява за частна общинска собственост имоти с кадастрални номера: 

1. 20465.278.339 по кадастралната карта на град Девин с площ 22 858 кв. 

м. Вид територия – територия на транспорта и НТП за местен път. 

2. 20465.278.342 по кадастралната карта на град Девин с площ 1309 кв. 

м. Вид територия – територия на транспорта и НТП за местен път. 

3. 20465.278.343 по кадастралната карта на град Девин с площ 14 814 кв.м. 

Вид територия – територия на транспорта и НТП за местен път 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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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 – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 214 от 15.12.2016 г. относно: Дарение 

на имоти общинска собственост 

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”.В комисията този въпрос беше обсъден  много задълбочено и 

дълго има различно становище от ДЗ, зачитам становището на комисията по 

„УТОССГС”. В дебатите които се бяха провели  се стигна до предложение 

тези имоти да не бъдат дарявани , а да бъдат предоставяни възмездно, 

както е писмото на МЗХ ЮЦДП. Всички членове на комисията се обединиха 

около това решение. Зачитам проекто решението на комисията.  

 На основание чл. 21, ал.8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 4,т.1 от ЗОС, чл.28, ал.1и 

ал.3  от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество  РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъдат  включени в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2016 г.” раздел I – Продажба следните 

имоти частна общинска собственост  

- Имот 20465.278.339 по кадастралната карта на град Девин с площ 22 858 кв. м  
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- Имот 20465.278.342 по кадастралната карта на град Девин с площ   1 309 кв. м.  

- Имот 20465.278.343 по кадастралната карта на град Девин с площ 14 814 кв. м.  

2. Дава съгласие горепосочените имоти да бъдат продадени на МЗХ ЮЦДП 

ЕИК 201827364 , както следва:  

- Имот 20465.278.339 по кадастралната карта на град Девин с площ 22 858 

кв. м  на цена 11 390 лв., съгласно приложената пазарна оценка. 

- Имот 20465.278.342 по кадастралната карта на град Девин с площ   1 309 

кв. м. на цена 654 лв., съгласно приложената пазарна оценка. 

- Имот 20465.278.343 по кадастралната карта на град Девин с площ 14 814 

кв. м. на цена 7 383 лв., съгласно приложената пазарна оценка. 

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

действия по изпълнението на решението.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Семчев: - Тъй като виждам разминаване в политиките на 

управление между ОбС и ОА, виждайки писмото на г-н Арабаджиев, той иска 

възмездно или безвъзмездно да се предоставят имотите. Общинска 

администрация ни предлагат безвъзмездно, какъв е мотива, да се съобразим 

с него. Второ предложението на комисията, въпреки, че го оставихме с 

въпросителни, директното предлагане за продажба на имоти не влизали в 

конфликта от Закона за обществените поръчки, ако някой може да отговори. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Даскалов.  

Г-н Даскалов: - Мотива за безвъзмездно прехвърляне собствеността 

на въпросния път накратно описано в нашата ДЗ е това че повече от 20 г. 

този път е неизползваем, поради това че е непроходим трасето на пътя и 

моста над пътя, включително и над река Триградска и невъзможността 

общината сама  да се справи с този проблем. Нашето предложение ако този 

път не може да се предостави на някой който има възможност да го от 

ремонтира и рехабилитира и да го направи във възможности да се използва 

той ще остане така още 20 г. По същия начин да ви информирам и вас и 

останалите общински съветници е подхода на община Смолян. За да го 

предложим това на вашето внимание за гласуване ,  ние сме съгласували 

нашите действия  с община Смолян. Другата част от пътя която не е 

държавна собственост и се намира на територията на община Смолян.По 

същия начин и те са подходили и сме предложили и преценили сме че по-

добрия вариант да бъде предоставено безвъзмездно, прочел съм го писмото 

наясно съм дали е възмездно или безвъзмездно преценили сме, че по-добрия 

вариант там ще се влагат огромни средства за този път и да се ползва от 
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цялата общественост, вместо да стои още 20г. неизползваем. Това е нашето 

предложение, вие ще решите дали е възмездно или безвъзмездно. 

Г-н Чаушев: - Ако позволите ЗОС,  дава възможност имоти  частна 

общинска собственост, могат да бъдат прехвърляни и продавани на 

държавата без търг и без конкурс. 

Г-н Семчев: - Предлагам да подкрепим и да гласуваме ДЗ на 

вносителя на кмета. 

Г-н Шанов: - Т.е. за разбираме че риска да не се случи този път е 

голям 20 хил.лв., ако гласуваме възмездно тези 20 хил.лв., ако ги вземем 

колко е голям този риск да не провалим самия този план за този път 

наистина този път никога няма да стане, огромни средства трябват  и съм 

задължен да гласувам за като човек,  знам колко е труден района там, не 

искам да става причина 20 хил.лв. да загубим може би 2, 3 или 5 млн.лв., 

няма значение колко е, въпроса е за мен,  идеята е много добра. 

Г-жа Тодорова: - Лично предложих да бъде възмездно, първо че,  

аз мислех че едни 20 хил.лв., даже предложих да се разговаря с  г-н 

Арабаджиев дали са проблем защото все пак не искам да бъда обвинява на 

малко безстопанствено си раздаваме общинската собственост напротив 

много добре съм запозната с този път просто имам  голямото желание 

единствено те могат да го направят за да се реализира това нещо не знам 

дали проведохте такъв разговор,дали ще се платят тези средства, все пак  

имайки финансово състояние на общината, ако трябва да направим, 

предлагам почивка, да се свържете с г-н Арабаджиев, почивка и за 

колегите..  

Г-н Чаушев: - Има предложение, обявявам  15 мин почивка. 

Колеги, подлагам на гласуване на проекта за решение на ПК 

„УТОССГС”. 

 1 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 11 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не се приема  

Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да прекратим с 

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

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

 

Колеги, чета проекта за решение на вносителя на ДЗ: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 199 
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На основание чл. 21, ал.8 от ЗМСМА, чл.35, ал. 5, във връзка с чл.8 ал.1 от 

ЗОС 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъдат дарени на Южноцентрално държавно предприятие с 

ЕИК 201827364 следните имоти частна общинска собственост с кадастрални номера: 

4. 20465.278.339 по кадастралната карта на град Девин с площ 22 858 кв. м. 

Вид територия – територия на транспорта и НТП за местен път. 

5. 20465.278.342 по кадастралната карта на град Девин с площ 1309 кв. м. 

Вид територия – територия на транспорта и НТП за местен път. 

20465.278.343 по кадастралната карта на град Девин с площ 14 814 кв. м. 

Вид територия – територия на транспорта и НТП за местен път 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева 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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

13 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО –215 от 15.12.2016 г. относно: Рехабили-

тация на Път III-866 Михалково - Граница ОПУ Смолян от км.66+857 до 88+050, с 

обща дължина 21.193 км. обл.Смолян 

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. 

Г-н Семчев: – Писмото на Агенция „Пътна инфраструктура” касае 

участък който проект струва много млн.лв. предполагам, имам питане към 

кмета, виждам че писмото на Агенция „Пътна инфраструктура” е вх. на 

30.09.2016 г., а на 29.12.2016 г. след три месеца каква е причината да не 

се разгледа до сега , която касае млн.лв. на територията на община Девин.   

Г-н Даскалов: - Беше възложена проверка как и в каква степен е 

техническа инфраструктура имам в предвид водопровода с.Михалково и 

някой други подземни телекомуникации, да знаем че следващите 5 г., няма 

да има наново разкопаване и т.н.   

 Колеги, ако няма повече изказвания, 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 № 200 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Потвърждава, че елементите на подземната техническа инфраструктура под 

обекта на интервенция: 

„Път III – 866 Михалково – Граница ОПУ Смолян от км. 66+857 до км. 

88+050, с обща дължина 21.193 км., област Смолян” в частта, която преминава през 

село Михалково са напълно изградени и/или реконструирани към момента на 

кандидатстване и не се предвижда планово изграждане или реконструкция на 
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съществуващата подземна инфраструктура за период от 5 години след приключване 

на дейностите по проекта. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева 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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 216 от 14.12.2016 г. относно: Управле-

ние на общински имоти. 

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”. Има предложение на комисията в.т 1 да се отбележи за коя 

стая става на въпрос. Предложението на комисията е следното.Дава 

положително становище по ДЗ с предложение за промяна на текста в т.1- 
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Стая на IIетаж – 18 кв.м. в двуетажна масивна сграда намираща се в 8 кв.м. 

УПИ -151 по ПУП на с.Осиково, община Девин, актуван с АОС 

2522/17.11.2016 г.  

Колеги, ако няма изказвания, предлагам да прекратим с разискванията 

по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги, ако сте съгласни с предложението на комисията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 201 

 

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

и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2016 г.” раздел IV – отдаване под наем, 

част от следния недвижим имот – частна общинска собственост: 

1. Стая на II – ри етаж - 18 кв.м. в двуетажна масивна сграда намираща се в 

кв. 8, УПИ I – 151 по ПУП на с. Осиково, община Девин, актуван а АОС 

2522/17.11.2016 г. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева 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” 
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Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 220  от 15.12.2016 г. относно: Отдава-

не под наем на общински имоти 

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”. По време на дебатите на постоянната комисия се реши да се 

гласува всяка една точка от точките поотделно в проекта за решение, за да 

се гласува поотделно и да се разглежда по отделно. На комисията 

присъстваха 5 члена и  реши: 

1. По т.I от проекта за решение с 0 /нула/ гласа „за”, 1 /един/ „въздържал се” и 

4 /четири/ против ПК дава отрицателно становище. 

2. По т.II от проекта за решение ПК реши точките за терените да се 

гласуват поотделно: 

т.1 – 0 /нула/ гласа „за”, 1 /един/ „въздържал се” и 4 /четири/ „против” – ПК 

дава отрицателно становище 

т.2 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.3 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.4 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.5 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.6 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.7 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.8 – 5 /пет/ гласа „за”,” – ПК дава положително становище 

т.9 – 5 /пет/ гласа „против” – ПК дава отрицателно становище 
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Само да вметна ако ми позволите, защо са тези отрицателни становища на 

комисията, защото  аз  също присъствах на заседанието и комисията се обедини, че  

предложените схеми в централната градска част по т.1 и т. 9 не са най- подходящите 

места за разполагане на маси и витрини за сладолед. Не искам да бъда разбран 

погрешно. Никой не е против да се развива търговска дейност но като че ли местата 

по схемите като че ли са най удачните. Създава се предпоставка за конфликт с 

съседни ползватели на общински места. Според комисията централната улица трябва 

да има хубав естетически вид и всички схеми които се утвърждават за поставяне на 

търговски маси и павилиони да бъдат съобразени с това. За схемите които имат 

отрицателно становище ще се работи с главния архитект и ще се предложат нови в 

същия район. 

Г- н Даскалов:  - Ако тези места не са съобразени и не предават добър 

облик на централната градска част, вие ако имате предложение, ще се съобразим и 

ще се стремим с идването на всички  туристи, да останат доволни и да разказват за 

Девин, с прокарването на водопровода Беденски бани, предполагам че ще се 

увеличи потока на туристите през идващата година. 

Г-н Семчев: - Срещу полицията има обособен кът за обработка на 

палачинки тази продажба в центъра на града не съм против, но тези ароматни 

миризми , нямам против, но нека да са на изнесени места, не да се превръщаме в 

някой битак, дори и по морето го няма, трябва да имат европейски вид. 

Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да прекратим с 

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

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

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 202 

 

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

и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Не дава съгласие да бъдат включени в «Програмата за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2016г.» раздел IV- Отдаване под наем, 

терен с площ 3 кв.м.в гр. Девин попадащ в имот с единт. № 20465.502.5029, 

предназначен за търговски обект- витрина за продажба на сладолед. 

 

II. Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на търг с 

явно наддаване на: 
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1. Терен с площ 3 кв.м. в гр.Девин попадащ в имот с идент. 

№20465.502.1441, предназначен за поставяне на преместваем обект за 

търговска дейност – павилион за продажба на вестници. 

2.  Терен с площ 15 кв.м. в гр.Девин попадащ в имот с идент. № 

20465.502.5020, предназначен за поставяне на преместваем обект, за 

търговия и обслужващи дейности-павилион.  

3. Терен с площ 20 кв.м. в гр.Девин попадащ в имот с единт. № 

20465.502.5020, предназначен за поставяне на преместваем обект за 

търговски и обслужващи дейности-павилион.  

4. Терен с площ 5 кв.м. в гр.Девин, кв.Настан, попадащ в имот с единт. № 

20465.506.608, предназначен за поставяне на преместваем обект за 

търговска дейност – павилион за продажба на плодове и зеленчуци. 

5. Терен с площ 20 кв.м. в с.Триград попадащ в имот с единт. № 

73105.501.208, предназначен за поставяне на преместваем обект за 

търговска дейност - павилион. 

6. Терен с площ 16 кв.м. в с.Триград попадащ в имот с единт. № 

73105.501.585, предназначен за поставяне на преместваем обект за 

търговска дейност – павилион. 

7. Терен с площ 16 кв.м. в с. Триград попадащ в имот с единт. № 

73105.501.200, предназначен за поставяне на преместваем търговски 

обект – павилион. 

III. Не дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на търг 

с явно наддаване на: 

1. Терен с площ 2 кв.м., част от имот УПИ VIII, кв .36 по плана на  гр. Девин 

попадащ в имот с идент. № 20465.502.5029 предназначен за поставяне 

на преместваема маса за търговия със сувенири. 

2. Терен с площ 3 кв.м. в гр.Девин попадащ в имот с един. 

№20465.502.5029, предназначен за  търговски обект - витрина за 

продажба на сладолед. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева 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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 217  от 15.12.2016 г. относно: Измене-

ние на решение № 171 от 28.10.2016 г. на ОбС –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. Колеги, ако 

няма изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 203 

 

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

и чл. 62, ал. 2 от АПК и чл. 122, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността 

на ОбС – Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Първоначалната цена за провеждане на търга за отстъпено право на строеж 

определена с Решение № 171/28.10.2016 г., да се счита 2 732.90 лева с ДДС. 
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Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева 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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

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

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206  от 14.12.2016 г. относно:Даване 

на съгласие за подаване на проектно предложение на община Девин по Процедура 

BG05M9ОP001 - 2.006 "Развитие на социалното предприемачество", по Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 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 положително становище от 

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  
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Г-жа Бешева: – Не се чува. 

Колеги, ако няма изказвания, 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 № 204 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, чл. 59 и следващи от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Общински съвет - Девин дава съгласие Община Девин да кандидатства с 

проект „Подкрепа за социално включване на уязвими групи в Община Девин“ в 

партньорство с Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - 

Авицена", по Процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното 

предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020 г. 

2. Одобрява и упълномощава кмета на общината да подпише споразумение 

за общинско сътрудничество с оглед кандидатстването по проекта в качеството си на 

кандидат. 

3. Възлага на Кмета на община Девин да извърши необходимите правни и 

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решениет 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО –197 от 23.11.2016 г. относно: Откриване 

на процедура за възлагане на автобусни линии от областната транспортна схема на 

обл. Смолян от квотата на Община Девин и линии от общинската транспортната 

схема. 

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”.  
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 205 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 от 

Закона за автомобилните превози и чл. 16в от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за 

условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на 

обществени превози на пътници с автобуси, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Да бъде проведена процедура за възлагане на превоз по автобусни линии, 

съгласно приложения списък (обособени  позиции),  включващ: 

- градска линия Девин-квартал Настан и междуселищна линия квартал 

Настан - Грохотно; 

- отделна линия от областната транспортна схема на област Смолян от 

квотата на Община Девин Девин-Смолян с час на тръгване 07.15 от АГ Девин и 

обратно в 13.30 ч. от АГ Смолян и междуселищна линия от общинската транспортна 

схема на община Девин: Девин-Гьоврен с час на тръгване от АГ Девин 15.20 и 

обратно в 06.30 часа. 

ІІ. Определя срок на договора/ите с избрания/ните изпълнител/и от 5 (пет) 

години. 

IІI. В съответствие с чл. 2 от Наредба № 2 в процедурата могат да участват 

физически и  юридически лица, регистрирани като търговци, както и техни 

обединения, които притежават лиценз за извършване на превоз на пътници на 

територията на Република България или лиценз на Общността и други документи, 

които се изискват от Закона за автомобилните превози и приложимите подзаконови 

нормативни актове. 

IV. С настоящото решение Общинският съвет възлага изпълнението на 

своите функции относно подготовката, провеждането и избора на изпълнител по 

процедурата на Кмета на Община Девин, като го упълномощава да предприеме, 

извърши и приеме всички правни и фактически действия по провеждането й. 

V. Възлага на Кмета на Община Девин в рамките на предоставените му от 

нормативните актове правомощия, да издаде решение за възлагане на превоз на 

автобусна линия, чрез публично състезание и да сключва договори. 
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Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля 

да гласува: 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 208  от 14.12.2016 г. относно: Ползва-

не на временен безлихвен заем за реализация на проект "Предоставяне на 

интегрирани социални и здравни услуги на лица зависими от грижа в община 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 „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 206 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

51 360,86 лв. (петдесет и една хиляди триста и шестдесет лева и осемдесет и шест 

стотинки) за изпълнение на проект «Предоставяне на интегрирани социални и 

здравни услуги на лица, зависими от грижа в община Девин», финансиран от 

Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020 г. 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2017 г. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 
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Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 209  от 14.12.2016 г. относно: 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект"Осигуряване на 

топъл обяд в община 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 „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма повече изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 207 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и 

ал. 5 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

16 578,30 лв. (шестнадесет хиляди петстотин седемдесет и осем лева и тридесет 

стотинки) за изпълнение на проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Девин», 

финансиран от Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България, процедура BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.05.2017 г. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 
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Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 207  от 14.12.2016 г. относно: Изграж-

дане на комисия за подготовка на проект на Правилник за условията и реда за 

предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на 

територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Г-жа Василева 

Г-жа Василева: – На 27.12.2016 г. се проведе редовно заседание и 

присъстваха 4 члена от които и 4 гласа са против на основание чл.50 от 

ЗМСМА, чл.49, ал.2 от ПОДОСНКВОА, дава отрицателно становище. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-ца Чаушева: - По този въпрос се коментира още в началото на 

нашия мандат, още тогава много от колегите изразиха становище, че начина 

да задържим младите хора, не е точно този. Имайки в предвид че детето 

може да се роди тук, ще се вземат парите и родителите пак да напуснат 

града. Основния проблем на младите хора е да им подсигурим работа. По 

отношение на ДЗ искам да кажа че няма нужда да се изгражда такава 

комисия, защото ние имаме пред правилник за условия и реда по който се 

отпускат финансови помощи, просто , ако решим да подпомагаме такива 

случай, трябва да се направи актуализация на този правилник и там тези 

неща да намерят своето място и отражение. Знам и г-жа Василева може да 

каже, че има и други предложения за подкрепа, да се реши въпроса с 

безработицата, с кадрите, които ни липсват и са тъй важно необходими, ако 

искаме да съществуваме като община. Моето мнение да се актуализира 

Правилника, който си го имаме и да вземат участие и колеги от 

администрацията, които отговарят за здравеопазване, социални дейности, 

образование, но така или иначе ние си имаме такъв правилник.  

Г-жа Василева: – Искам да ви кажа, че отделихме много внимание 

на тази ДЗ и дебатирахме доста, замисъла е много добър, но реално 

погледнато, това е за общини, които са икономически добре,  имат 

финансова възможност и могат да си позволят. Но ние мислим за нещо друго 

става въпрос за кадри, които ние можем да ги задържим, чрез договор давам 

пример с болницата, поради липса на специалисти на лекари и медицински 
32 

 



 Протокол № 17 от 29.12.2016 година 

сестри,  можем да издържаме двама специалисти годишно със стипендии 

като ги обвържем после с договор за работа да не напускат 10 г. Девин. Аз 

мисля и комисията мисли, че това ще бъде в по-голяма полза отколкото 

такава еднократна помощ, а както каза г-ца Чаушева никакъв не е проблема 

да преработим правилника, да актуализираме правилника с който 

действително, можем да подпомогнем и някои родители.     

Г-н Даскалов: - Съгласен с  но аз изразявам становище, че 

предложението което сме направили, не е в противоречие и по никакъв 

начин, не възпрепятства в осъществяването на другите две предложения 

които чухме. Що се отнася до специалисти те не липсват само в Девин, той е 

общ проблем, проблем на държавата. Всички млади кадърни хора и 

специалисти, знаем, че се ориентират към по големите градове или чужбина. 

Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да прекратим с 

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

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

 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 208 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на община Девин да изгради комисия, която да подготви 

проект  на правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за 

новородено или осиновено дете на територията на община Девин 

2. Определя……….. – общински съветник за представител на ОбС Девин в 

комисията по т.1. 

 

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

да гласува: 

1 - ЗА, 1 - ПРОТИВ,  9 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не се приема. 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200  от 12.12.2016 г. относно: Приема-

не на Наредба за изменения и допълнения на Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин. 
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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. Колеги, ако 

няма повече изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 209 

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

местната администрация, чл.82, ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.76, ал.3, 

чл.77 и чл.79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда 

за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, както 

следва: 

 
§1. В чл.21, ал.2 се изменя така:  

(2) Бюджетните взаимоотношения по ал.1 може да се променят по реда на 

Закона за публични финанси, въз основа на друг закон или на акт на Министерския 

съвет. 

§ 2. В чл.29 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се отменя. 

2. Създават се ал.5 и 6 

(5) Ако общината е в процедура по финансово оздравяване, кмета на общината 

изпраща проекта на бюджет на общината за съгласуване от министъра на 

финансите. 

(6) В рамките на срока по ал.4 кметът на общината представя проекта на 

бюджет на публично обсъждане от местната общност, като оповестява датата на 

обсъждането най-малко 7 дни предварително на интернет страницата на общината и 
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в местните средства за масово осведомяване. Публичното обсъждане се провежда по 

ред, определен от общинския съвет, съгласно Приложение № 1. За постъпилите 

предложения се съставя протокол, който се внася в общинския съвет заедно с 

окончателния проект на бюджета. 

§ 3. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал.3: 

а) в т.1 числото „5” се заменя с „15”; 

б) в т.2 числото „30” се заменя с „50”. 

2. Създава се нова ал.4: 

(4) При разглеждането от общинския съвет на бюджета на община в 

процедура по финансово оздравяване се обсъжда и становището на министъра на 

финансите по проекта на бюджет на общината. 

3. Досегашните ал.4 - 6, стават съответно ал.5 - 7. 

§ 4. В чл.37 се правят следните изменения 

1. Алинея 5 се изменя така 

С настоящата Наредба / в приложение №2 към наредбата са определени 

условията и редът за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на 

показателите по чл.94, ал.3, т.1 и 2 и ал. 5 и ал.6. 

§ 5. Създава се нов чл.43а : 

„чл.43а При наличие на условията по чл.130а, ал.1 от Закона за 

публичните финанси, се прилага глава осма „а” от Закона за публичните 

финанси.” 

§ 6. В чл.44 се правят следните изменения: 

1. Аления 1 се изменя така: 

„(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета  

по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на 

следващата бюджетна година го внася за приемане от общинския съвет. В случаите, 

когато Сметната палата извършва финансов одит на годишния отчет на общината, 

кметът на общината внася за приемане одитирания отчет заедно с одитното 

становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината. 

2. В ал.5 думите „31 декември” се заменят с „30 септември”. 

§7. В т. І. „Правила за провеждане на публичното обсъждане на 

проекта на общинския бюджет” от Приложение № 1 се правят следните 

изменения и допълнения: 
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1. В т.4. думите „30 ноември на предходната година” се заменят с „20 работни 

дни от обнародването на Закона за държавния бюджет за съответната година” 

§8. В т. ІІ. „Правила за провеждане на публичното обсъждане на 

годишния отчет за изпълнението и приключването на общинския бюджет” 

от Приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В т.2 думите „31 декември” се заменят с „30 септември” 

2. В т.3 думата „документа” се заменя с „годишния отчет”. 

§9. В приложение № 2 към чл.36, ал.5  в текста на заглавието на 

приложението „по чл.94, ал.3, т.1 и 2” се добавя запетая и след нея думите”ал.5 и 

ал.6” 

1. В т.4 текстът „ДДС №3/01.04.2009 г.” да се чете „ДДС №04/01.04.2010 г.” 

2. В т.8 числото „30” да се чете „50” 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198  от 24.11.2016 г. относно: Предло-

жение за актуализация на бюджета на община Девин за 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 „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма повече изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 210 

 

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

във връзка с чл.124, ал.2 и ал.3 от Закона за публични финанси и чл.37, ал.1 и ал.3 

от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 
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дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Актуализира бюджета на община Девин в частта за местни дейности. 

1.1 Разходи за местни дейности 

Дейност 122 „Общинска администрация” 

§ 52-01 Придобиване на компютри и хардуер - (-15 000) лв. 

2. Актуализира бюджета на община Девин в частта за дофинансиране на 

делегирани от държавата дейности. 

2.1 Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности 

Дейност 738 „Читалища” 

§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения -(+15 000 ) лв. 

3. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2016 г., както следва: 

3.1 Придобиване на компютри и хардуер за Общинска администрация - 0 лв 

3.2 Доставка и монтаж на нови седалки в Народно читалище „Възраждане-1949”, 

гр.Девин, кв.Настан - 15 000 лв. 

4. Възлага на кмета на община Девин да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

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

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 219  от 15.12.2016 г. относно: Предло-

жение за актуализация бюджета на община Девин за 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 „БФЕФП” с едно предложение за корекция в приложение 1.2 

- сумата от 2150лв. по дейност 526, §51-00 /основен ремонт на ДМА/ 

да се прехвърли в § 10-15/ материали/. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги, който е съгласен с предложението на комисията по бюджет и 

финанси, моля да гласува: 

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

Да се отрази в приложение 1.2 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 211 

 

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

и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и 
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ал. 2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 

местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

3. Приема проекта за актуализация на бюджета на община Девин за 2016 г., 

съгласно Приложения № 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 и 2.3. 

4. Актуализира инвестиционната програма за 2016 г. по обекти, видове, 

разходи и източници за финансиране, съгласно Приложение № 14. 

5. Актуализира приходите и разходите на ОП „БКС - Девин”, съгласно 

Приложение № 22. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 
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Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 218  от 15.12.2016 г. относно: Приема-

не на наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и админи-

стрирането на местните такси  и цени на услуги на територията 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 положително становище от 

ПК „БФЕФП”.  

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Колеги, ако 

няма повече изказвания, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 212 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ и във връзка с чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Приема Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Девин, съгласно Приложение № 1 към чл.18, ал.3 и Приложение № 3. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ЗА” 

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

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 221  от 16.12.2016 г. относно:Приемане 

на План – сметка за необходимите средства по дейности ”Сметосъбиране, 

сметоизвозване, поддържане на територии за обществено ползване за 2017 г. 

Определяне размера на такса „Битови отпадъци за 2017 г. на територията на община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - Предполагам, че в почивката бяха  ви раздадени 

материалите с които сте се запознали ДЗ и план сметката по 

сметосъбирането от 2016 и 2017 г. за сравнение. Имате думата за 

изказвания, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

Г-н Семчев – Искам да направя едно предложение по приложение 2 

т.2.1 Юридически лица които желаят такса битови отпадъци да им се 

определят на база количество ползвани съдове заплащат промил за 

поддържане чистотата на територии за обществено ползване който се 

изчислява на база отчетната стойност на имота на основание чл. 67 от 

ЗМДТ, тъй като има виждам  парадоскален случай, фирми които имат скъпа 

база, като данъчна оценка, а желаят да им се събира такса битови отпадъци 

на бройки на база съдове плащат около 300-400лв., което е реално, защото 

това е услуга, а за поддръжка на обществените площи, трябва да плащат  

4хл.лв., за това  във тази връзка предлагам, промилите за поддръжка 

чистотата на обществени  територии за обществено ползване на юридически 

да бъдат намалени с 50%. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте г-ца Чаушева. 

Г-ца Чаушева: - Искам да изкажа голяма благодарност на БКС, на 

директора и на администрацията, за това, че се осъществи ремонта на 

болницата който ни беше много важен във връзка с разкриване на две нови 

отделения. Едното е за рехабилитация това нямаше да се случи ако не беше, 

тяхното активно участие финансово и с работна ръка, трябва да се стигна до 

обществеността да се знае. Въпросите ми са свързани с това колко 

служители работят в БКС, имало ли е хора които са ходили на обучение, 

защото тук виждам че в т.8.т3 които са били командировки и обучения какво 

включват задължения от преходни периоди 38 000 лв. разход за външни 

услуги. 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Бочуков на микрофона. Ако имате 

готовност да отговаряте на поставените въпроси заповядай. 

Г-н Бочуков: -  В предприятието по структура са 68 бройки, а са 

назначени 66, по нататък  не се чува... 

Следват дебати.  

Г-н Чаушев: - Подлагам на гласуване предложението на г-н Семчев, 

който е съгласен, моля да гласува 

 7 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не се приема. 

Колеги, ако няма повече изказвания, предлагам да прекратим с 

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

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 213 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, 

чл. 66 от ЗМДТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема План – сметка за необходимите средства за дейност 

„Сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2017 г., съгласно Приложение 

№1. 
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2.Одобрява размера на такса битови отпадъци за 2017 г./не се променя, 

запазва се размера на таксата за ТБО от 2016 г./, съгласно Приложение №2. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-жа Василева чете: 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ОТСЪСТВА” 

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

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

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

ред закривам днешното заседание. 

 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова………………/Дата:…12.2016 г. 
Гл. специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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