
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 4 от 09.03.2017 година 

 
 

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

09.03.2017 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 13, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов - кмет на община Девин. 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми колеги, уважаеми господин Даскалов, уважаеми 

гости, на настоящото заседание на общинския съвет, 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.  

Заседанието може да започне своята работа. На всички вас предварително ви е 

раздаден дневния ред, може да започнем, само да уточня, отсъстват Асен Малковски 

е в болнични, Невен Устов  е болен ще отсъства, днеска няма да присъства, 

Севдалина Брезалиева малко ще позакъснее и тя ще се присъедини към работата на 

днешното заседание. На всички  предварително е раздаден дневния ред и сте 

запознати с него. Аз имам едно предложение. Пред вас са раздадени три докладни 

записки, които  предлагам да влезнат в дневния ред на сесията, поради неотложни и 

такива ситуации, които са около тях. Едната е във връзка с кандидатстването по 

проект „Красива България” -  центъра на детската градина в квартал „Люляк”, който 

ние бяхме взели преди миналата година ли беше в края или началото на тази година 

да кандидатстваме на проект „Красива България” проекта е одобрен и понеже има 

срокове, които общината, трябва да спази и да сключи споразумение и да се 

определи съфинансиращия дял на община Девин, от къде ще бъде. Втората 

докладна записка е фактически, двете докладни записки, са за актуализация на 

бюджета за 2017 година на община Девин. От които ДЗО едната е във връзка с 

проекта на квартал „Люляк” реконструкцията и преустройство на кухня с котелно, а 

втората докладна записка е за закупуването на автомобил за общинска 

администрация, поради технически неизправни превозни средства които ги ползва 
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общинска администрация за своята работа. Третата е за отпускане на еднократна 

финансова помощ. 

Предлагам  като т.36 да бъде включено в ДР ДЗО № 46 от 06.03.2017 г., като  т.37 

ДЗО № 47 от 06.03.2017 г.  и като т.38 ДЗО № 45 от 06.03.2017 г. Други мнения, 

предложения. 

Г-жа Василева: – Уважаеми г-н председател, аз ще присъствам на 

заседанието, но няма да взимам участие, тъй като съм кандидат за народен 

представител и съм в отпуск.  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз госпожо Василева кандидатите за народни 

представители, съгласно изборния кодекс, които са кандидати, нямат право да 

участват до произвеждане на изборите и обявяването на резултатите след изборите. 

 

Г-н Семчев: - Уважаеми г-н председател, има постъпило заявление с вх. № 

59 от 10.02.2017 г. от Юлиян Семчев зачита текста: 

   Уважаеми г-н председател, уважаеми съветници, с настоящото заявление 

си подавам отвод като председател на ПК  „УТОССГС”, както и като член на 

комисията по бюджет и финанси към ОбС – Девин. Мотивите ми са по здравословни 

причини и по морални етични подбуди. Отвода да се счита от датата на подаване на 

заявлението и първо трябва да се гласуват. Има подадени и други заявления от 

председателите на останалите комисии. Вие г-н председател не сте овластен, нито 

упълномощен, след като няма становища от председателите на постоянните комисии, 

вие нямате право вие да ги изготвяте и подписвате, вие сте в нарушение и за мен 

тази сесия е незаконосъобразна. Първо трябваше да се изберат временно 

изпълняващи функциите на председателите на комисиите. Във връзка с Правилника 

на ОбС в днешната сесия има докладни записки и изготвени становища, лично , аз 

не съм подписвал нито едно становище.Правя предложение да се изберат 

председатели на комисиите и да се насрочи ново заседание, защото за мен това е 

незаконосъобразно. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз господин Семчев по първия въпрос с 

подаването на молбите с писмото който цитирахте, малко ме изпреварихте с вашето 

изказване и в момента в който всички председатели на комисиите са подали  молби 

за освобождаване и доброволно напускане, те се считат  освободени  от подаването 

на молбите и заявления  за напускане поста председател на комисиите и това не се 

обсъжда и не се гласува от общинския съвет съгласно правилника. Втория въпрос е 

дали е законосъобразна или незаконосъобразна сесията, а щом като са си подали 

оставката, всички председатели и не са подписали становищата, председателят на 

общинския съвет по презумпция ръководи цялата дейност на общинския съвет 

включително и на комисиите. При липса на председател това значи ли, че цял 

месец, ако ние не сме избрали председател на комисии общинския съвет, трябва да 

спре да работи, има неща които са спешни, които трябва да се вземат, които касаят 
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много хора в общината, не само хора от общината, но и организации и други такива. 

Това значи ли, че ако общинският съвет не може да избере председатели, 3 месеца 

не трябва да работи , не съм съгласен с това ваше твърдение, но всеки си има 

мнение по въпроса и аз смятам, че сесията на общинския съвет е законосъобразна, 

може да се проведе от там нататък, всеки който счита обратното, има си ред, може 

да се обжалва. Има си орган който може да реши дали решенията са взети на 

днешната сесия дали са законосъобразни или не са законосъобразни. Заповядайте 

господин Семчев. 

 

Г-н Семчев: -  Господин председател, съгласно чл.51, ал.2 зачита и да ги 

подписват това е незаконосъобразно.  

 

Г-н Чаушев: - Реплика господин Семчев. Както се казва, когатода казваме 

"а", трябва да кажем "б". Когато четете правилника трябва да го четем докрай. 

Цитирам член 51 се състои от две алинеи, касаещи две съвсем различни неща, 

какъвто е вашият случай. Зачита..(1) Председател на постоянна комисия се 

освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се 

приема, без да се обсъжда и гласува, какъвто е вашият случай 

(2) Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на Общински 

съвет – Девин по предложение на 1/3 (една трета) от членовете на комисията или на 

председателя на Общински съвет – Девин, както и при обективна невъзможност да 

изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на 

произтичащи от този правилник права или задължения,  случай в който  вие не 

попадате.   

Смятам, че председателя на общински съвет има вменени такива функции по 

правилник и по закон, така че, не виждам никакво нарушение от тази гледна точка, 

аз пак казвам, ако не могат да се изберат председател на комисиите, това значи ли 

че 3 месеца общинският съвет няма да работи, не съм съгласен с вашите доводи…… 

Други колеги заповядайте по дневния ред, ако обичате. 

 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми господин председател, уважаеми господин 

Даскалов, колеги мисля, че изяснихме нещата, съгласно правилника аз предлагам 

прекратяване на разискванията и преминаваме на гласуване на дневния ред. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Има предложение за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува 

  12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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Колеги, има предложение за допълване на дневния ред. Едното предложение 

е ДЗО – 46 от 06.03.2017 г. Актуализация на бюджета на община Девин за 

2017г., да влезне като точка 36. Който е съгласен, моля да гласува 

 

  12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Второто предложение ДЗО – 47 от 06.03.2017 г.Актуализация на бюджета 

на община Девин за 2017 г. да влезне като точка 37.  Който е съгласен, моля да 

гласува 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

Третото предложение ДЗО - 45 от 06.03.2017 г.  Отпускане на еднократна 

финансова помощ да влезне като точка 38. Който е съгласен, моля да гласува 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

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

ДНЕВЕН РЕД 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 26.09.2017 г. относно: Учредяване 

на безвъзмездно право на ползване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5  от 20.01.2017 г. относно:  Отдаване 

под наем на Миладин Стефанов Колев от гр. Хасково на земеделска земя от ОПФ 

имот с кад. № 006134 намиращи се в землището на с.Селча 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 20.01.2017 г. относно: Отдаване под 

наем на ЕТ " Наско Пишимов - СУНАС от с. Лясково на земеделска земя от ОПФ - 

имоти с кад. № 016333 намиращи се в землището на с. Лясково  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 20.01.2017 г. относно: Отдаване под 

наем на Рамиз Адилов Ибишев от с. Селча на земеделска земя от ОПФ - имоти с кад. 

№ 002120, 002122, 002131, 002224, 002229, 002548, 004184, 003095, 003129, 

004080, 004073, 004090, 002225 намиращи се в землището на с.Селча. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 14.02.2017 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2017 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0032-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на 

сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на 

сградата на Районно управление – Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0033-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на 

сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на 

сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0046-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, община Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 14.02.2017 г. относно: Вземане на 

решение за одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на 
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Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на 

Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0047-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено 

детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0149-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки  

на жилищни сгради на територията на град Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 14.02.2017 г. относно: 

Утвърждава-не статута на общински жилища. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване 

на обществения ред в община Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 15.02.2017 г. относно: Разглежда-

не на Годишен доклад за дейността на ОП "БКС - Девин" за 2016 г. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 16.02.2017 г. относно: Бюджетна 

прогноза на община Девин за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23  от 16.02.2017 г. относно: Отдаване 

на земеделска земя под наем 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24  от 16.02.2017 г. относно: Определя-

не на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2017-2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25  от 16.02.2017 г. относно: Отдаване 

на земеделска земя под наем 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26  от 16.02.2017 г. относно: Отчет за 

дейността и финансовото състояние на МБАЛ – Девин ЕАД за периода 01.01.2016 г. -

31.12.2016 г. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27  от 16.02.2017 г. относно:Управление 

на общински имоти 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28  от 16.02.2017 г. относно: Разглежда-

не на предложение и издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 

20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", зем. гр. Девин. С 

предложения проект ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 се урегулират и се 

предвиждат за транспортна територия. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29  от 16.02.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - 847 и частична промяна на улична 

регулация в рамките на ПИ 20465.504.847, кв. 67 по плана на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

22.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30  от 16.02.2017 г. относно: Разглежда-

не на предложение и издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП - 

ПРЗ за УПИ I - Озеленяване , ПИ 29502.503.55, кв. 14 и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 24, през о.т. 25, о.т. 26 до о.т. 27 и от о.т. 20 през о.т. 21 до о.т. 

103 по плана  на с. Жребево, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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23.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31  от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за одобряване на задание за промяна на ПУП - ПР за УПИ LVI и УПИ 

LVII (ПИ 20465.502.1259 и ПИ 20465.502.1260), кв.55 по плана на гр. Девин.  

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32  от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Нов горски автомобилен път 

в м. "Кожарско дере", зем. с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33  от 16.02.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VII - за селскостопански постройки 

групово в рамките на ПИ 501.430, частична промяна на улична регулация и 

урегулиране на нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 по плана на с. 

Триград, община Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

26.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34  от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Реконструкция и ремонт на 

горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", зем. на с. Гьоврен, община 

Девин.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

27.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35  от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част от ПИ 17442 в м. 

"Заевото" в зем. на с. Лясково. 

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

28.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36  от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.12.515 в м. 

"Хорлог" в зем. на с. Триград. 

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

29.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37  от 16.02.2017 г. относно:  Даване на 

съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - селскостопански постройки-групови,  

кв. 15 по плана на с. Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

30.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38  от 16.02.2017 г. относно:  Даване на 

съгласие за изменение на границите на УПИ IV - за жилищно строителство и УПИ III  

за общежитие, кв. 16 по ПУП на с. Триград, община Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

31.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39  от 20.02.2017 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2017 г. 

  Докладва: Председателя на ОбС 

 

32.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40  от 20.02.2017 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второто полугодие на 2016 г. 

  Докладва: Председателя на ОбС 

 

33.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42  от 24.02.2017 г. относно: Удължава-

не срока на ликвидация на "Въча" ЕООД, освобождаване на ликвидатора и избор на 

нов ликвидатор. 

    Докладва: Председателя на ОбС 

 

34.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43  от 28.02.2017 г. относно: Открита 

процедура по учредяване и членство в Организация за управление на туристически 

район "Родопи". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

35.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44  от 02.03.2017 г. относно: Попълване 

на състава на ПК и избор на председатели. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

36. Докладна записка с Вх. № ДЗО–46 от 06.03.2017 г. относно: Актуализа-

ция на бюджета на община Девин за 2017г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

37. Докладна записка с Вх. № ДЗО–47 от 06.03.2017 г. относно: Актуализа-

ция на бюджета на община Девин за 2017г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

38. Докладна записка с Вх. № ДЗО–45 от 06.03.2017 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 26.09.2017 г. относно: Учредяване 

на безвъзмездно право на ползване. 
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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 „УТОССГС”. Имам предложение за промяна в проекта за решение относно 

площта вместо 303кв.м. да стане 296кв.м.Това е последно уточнение поради 

факта, че там сме съсобственици с Български пощи. 

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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.39, ал.3 и ал.2  от ЗОС и §4 от 

ПЗР на ЗНЧ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Учредява безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху общински 

имот пл.№99, кв.12 УПИ-VІІІ, по ПУП на с.Беден, съгласно АОС №2517 от 29.11.2016 

г. ведно с построената в него масивна сграда  със застроена  с площ 296 кв.м. на 

народно читалища „Надежда 1950 ” с.Беден с ЕИК 000609631. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

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

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред. 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 5  от 20.01.2017 г. относно:  Отдаване 

под наем на Миладин Стефанов Колев от гр. Хасково на земеделска земя от ОПФ 

имот с кад. № 006134 намиращи се в землището на с.Селча 

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: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 8 

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

местната администрация, и във връзка   24А ал. 6 т. 2  от ЗСПЗЗ  и чл. 90, ал. 1 и чл. 

92, ал.1 и  2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1.Дава съгласие за отдаване  под наем на земеделска земя  имот от ОПФ 

имот с кадастрален № 006134   с площ 1.012 дка.( един декар и дванадесет кв.м.)  

начин на трайно ползване - нива  в местността  „ Долна Марина” землище на с.Селча 

община Девин  на Миладин Стефанов Колев. 

2. Определя годишен наем за ползване на имота /нива/ в размер19.00    

/деветнадесет лева/, съгласно експертна пазарна оценка от лицензиран оценител 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с 

Миладин Стефанов Колев за пет години. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/   - Приема се. 
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Пристъпваме към 3 точка от дневния ред. 

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 6 от 20.01.2017 г. относно: Отдаване под 

наем на ЕТ " Наско Пишимов - СУНАС от с. Лясково на земеделска земя от ОПФ - 

имоти с кад. № 016333 намиращи се в землището на с. Лясково  

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: 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
 
 
 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

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

местната администрация, във връзка   24А ал. 6 т. 2  от ЗСПЗЗ  и чл. 90, ал. 1 и чл. 

92, ал. 1 и  2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за отдаване  под наем  на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд  земеделски имот  с кад. № 016333, с площ 4.002  дка начин на 

трайно ползване - нива в местността „ Баш Бора” , на ЕТ „Наско Пишимов - СУНАС”  

с. Лясково. 

 

2. Определя годишен наем за ползване на земеделска земя от ОПФ (нива)  в 

размер на 72.00  лв. (седемдесет и два лева  ),  съгласно експертна  пазарна оценка 

на лицензиран оценител. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с ЕТ 

„Наско Пишимов” за пет години. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

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

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/ Приема се. 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 7 от 20.01.2017 г. относно: Отдаване под 

наем на Рамиз Адилов Ибишев от с. Селча на земеделска земя от ОПФ - имоти с кад. 

№ 002120, 002122, 002131, 002224, 002229, 002548, 004184, 003095, 003129, 

004080, 004073, 004090, 002225 намиращи се в землището на с.Селча. 

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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

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

местната администрация, във връзка   24А ал. 6 т. 2  от ЗСПЗЗ  и чл. 90, ал. 1 и чл. 

92, ал. 1 и  2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
       1. Дава съгласие за отдаване  под наем  на земеделска земя от Общински 

поземлен фонд  земеделски имот   с кад. № 002120 , с  площ от 2,474  дка  начин на 

трайно ползване – нива  в местността „Добрино”,  имот с кад. № 002131, с площ 

1,534  дка начин на трайно ползване - нива в местността „ Добрино” , имот с кад. № 

002122, с площ от 1,929 дка  на чин на трайно ползване – нива в местността „ 

Добрино” , имот с кад. № 002548 с площ от 1,455 дка  начин на трайно ползване – 

нива в местността „ Базица” имот с кад. № 004184 с площ от 3,155 дка  начин на 

трайно ползване – нива в местността „ Еловица”, имот с кад. № 003129 с площ от 

2,974 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ Ляс” , имот с кад. № 

004080 с площ от 2,270 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ Горна 

Марина” , имот с кад. № 004090 с площ от 3,423 дка  начин на трайно ползване – 

нива в местността „ Горна Марина” , имот с кад. № 002225 с площ от 1,315 дка  

начин на трайно ползване – нива в местността „ Синища, , имот с кад. № 002224 с 

площ от 5.649 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ Синища , , имот с 

кад. № 002229 с площ от 1,436 дка  начин на трайно ползване – нива в местността „ 

Синища, , имот с кад. № 003096 с площ от 4,051 дка  начин на трайно ползване – 

нива в местността „ Поток”,  имот с кад. № 004073 с площ от 1,438 дка  начин на 

трайно ползване – нива в местността „ Бачища”,   в землище с. Селча  на Рамиз 

Адилов Ибишев.  

2. Определя годишен наем  за ползване на имотите от ОПФ (ниви)  в размер 

на 643.00 лв. (шестстотин четиридесет и три лева ),  съгласно експертни пазарни 

оценки от лицензиран оценител. 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Рамиз 

Адилов Ибишев за пет години 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 
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Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

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, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 14.02.2017 г. относно: Приемане на 

Общински спортен календар на община Девин за 2017 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 „ОМДСТК”.  
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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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, т. 23, във връзка с чл. 17, ал.1, т.10 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет - Девин да 

вземе следното 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Приема Общински спортен календар на Община Девин за 2017г., съгласно 

приложението. 

 

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

да гласува: 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/   Приема се. 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0032-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на 

сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на 

сградата на Районно управление – 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”.  
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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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 12 

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 в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 168 503,39 лв. /сто шестдесет и осем хиляди петстотин и три лева 

и тридесет и девет стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0032-C02 по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град 

Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районно управление – 

Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0033-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на 

сгради на територията на град Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на 

сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”. 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 13 

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 в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция  „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 147 234,85 лв. /сто четиридесет и седем хиляди двеста тридесет и 

четири лева и осемдесет и пет стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0033-C02 по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони”, проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията на град 

Девин – въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна служба 

„Пожарна безопасност и защита на населението”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

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

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0046-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в общинска административна сграда – гр. Девин, 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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 14 

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

 

1.Упълномощава Кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 247 739.39 лв. /двеста четиридесет и седем хиляди седемстотин 

тридесет и девет лева тридесет и девет стотинки/ за обезпечаване на авансово 

плащане по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0046-C02 по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда – гр. Девин, община Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 

 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 
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Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/ Приема се. 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0047-C02 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Повишаване на енергийната 

ефективност в сгради от общинската образователна инфраструктура – Обединено 

детско заведение „Здравец” и Обединено детско заведение „Изворче” – 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 „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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 15 

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 в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 
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програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 253 508,66 лв. /двеста петдесет и три хиляди петстотин и осем 

лева и шестдесет и шест стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0047-C02 по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните 

райони”, проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура – Обединено детско заведение „Здравец” и 

Обединено детско заведение „Изворче” – гр. Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 14.02.2017 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 „Градско и регионално 

развитие”, обезпечаваща плащане по Административен договор №BG16RFOP001-

2.001-0149-C01 по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна 

ефективност в периферните райони”, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки  

на жилищни сгради на територията на град 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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 16 

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 в полза на предявяване в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско и регионално развитие” за 

сума в размер на 872 330,46 лв. /осемстотин седемдесет и две хиляди триста и 

тридесет лева четиридесет и шест стотинки/ за обезпечаване на авансово плащане 

по Административен договор №BG16RFOP001-2.001-0149-C01 по Оперативна 
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програма „Региони в растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в 

периферните райони”, проект „Въвеждане на енергоефективни мерки  на жилищни 

сгради на територията на град Девин”. 

 

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

фактически действия във връзка с изпълнението на точка 1 от Решението. 

 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„НЕ ГЛАСУВА”  

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 
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Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 14.02.2017 г. относно: 

Утвърждаване статута на общински жилища. 

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”, като предлага частична промяна в приложение №1. 

- Апартамент №8 в блок ”Здравец” гр. Девин от т.3 с предназначение 

„Ведомствени жилища”, да се прехвърли в т.1 с предназначение „Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Г-жа Тодорова: – В тази постоянна комисия , аз направих това 

предложение, предвид всички специалисти на болницата, да бъдат 

настанени в тъй наречените къщички на австрийците. Това въпросно 

жилище не желае докторката да е настанена в тези жилища, въпреки моето 

желание да бъде настанена, след като не желае, да се прехвърлят в тези 

къщички, аз оттеглям предложението си, предлагам да гласуваме 

предложението на вносителя, както е по докладна записка.  

Г-н Чаушев: -Вие няма как да го оттеглите, общинския съвет ще го 

подложи на гласуване. Зачита предложението на ПК „УТОССГС”. 

Колеги, ако няма изказвания, предлагам да прекратим с разискванията 

по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се 

 

Подлагам на гласуване предложението на постоянната комисия. 

- Апартамент №8 в блок ”Здравец” гр. Девин от т.3 с предназначение 

„Ведомствени жилища”, да се прехвърли в т.1 с предназначение „Жилища за 

настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди. 

Колеги,който е съгласен с това предложение, моля да гласува: 

 0 - ЗА, 3 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ – Не се приема 

 

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 17 
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На основание чл.21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.2 от 

Наредба № 3 на Община Девин  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Определя броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска 

собственост, съгласно Приложение № 1. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

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, 2– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 
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Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 15.02.2017 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане и опазване 

на обществения ред в община Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС 

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

Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от ПК „ОМДСТК”, 

„УТОССГС”, „БФЕФП” и „ЗСПЕ”.  

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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 18 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за поддържане 

и опазване на обществения ред в община Девин, съгласно приложението. 

 

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

да гласува: 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ , 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/   Приема се. 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 15.02.2017 г. относно: Разглежда-

не на Годишен доклад за дейността на ОП "БКС - Девин" за 2016 г. 

Докладва: Председателя на ОбС 

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

Уважаеми колеги ДЗ има положително становища от ПК  „БФЕФП”. Да вметна 

директора на ОП „БКС” имаше огромното желание да присъства на 

заседанието, но в момента е на дело в съда и не може да присъства.Ако 

имате някакви въпроси може да ги зададете устно. 
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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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 19 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „БКС” Девин, съгласно приложението. 

 

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

да гласува: 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 16.02.2017 г. относно: Бюджетна 

прогноза на община Девин за периода 2018 - 2020 г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите за местни дейности. 

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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с 

разпоредбите на чл.69, ал.1, т.1, и чл.83, ал.2 от Закона за публични финанси и 

чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за 
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местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане бюджета на община Девин,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
I.Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2018-2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

 

1.Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. на 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

2.Приложение № 1 „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2018-2020 г.”. 

3.Приложение № 6г „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за нов) и 

разходите за лихви по него за периода 2018-2020 г.” 

4.Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2018-2020 г. 

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23  от 16.02.2017 г. относно: Отдаване 

на земеделска земя под наем 

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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

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

местната администрация, чл. 40, ал. 1 и ал. 2  от Наредба № 2 на Община Девин и 
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във връзка  с чл. 24а ал. 6 т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем  на  част  от имот с  №  043010, 

землище с Гьоврен, община Девин, област Смолян, собственост на Община Девин, 

съгласно скица №К 11479/15.02.2017 г. по КВС на с. Гьоврен, община Девин, област 

Смолян  представляваща 22000/150529 кв.м. с начин на трайно ползване нива  

местност „ БОЙДАЛЪКА” на Реджеп  Асанов Узунов от с. Гьоврен, община Девин, 

област Смолян за срок от 5 г. и годишна цена за наема на имота 720 лв. 

(седемстотин и двадесет  и шест лева), съгласно експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител. 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

 10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/    Приема се. 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 24  от 16.02.2017 г. относно: Определя-

не на пасищата, мерите и ливадите от ОПФ за общо и индивидуално ползване от 

собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански 

животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за 

стопанската 2017-2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

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

ПК „УТОССГС”.  

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

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

съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

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

местната администрация, чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37 

„И” ал. 3  от Закона за собствеността и ползването на земеделските  земи   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване, описани по местоположения /землища/, категория, 

площ по приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  

 

2.Определя следните правила за ползването на общинските ливади, мери и 

пасища на територията на общината, като ползвателите задължително трябва да 

спазват: 
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     а) да почистват ливадите, мерите пасищата от нежелана храстовидна 

растителност (капина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове (орлова папрат, чемерика); 

б) да не променя предназначението им да не ги разорават. Да не ги използват за 

не земеделски нужди; 

в) да не допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни 

и др. отпадъци; 

г) да не пали растителност в ливадите, мерите и пасищата 

д) агротехнически мероприятия, като посяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване и построяването на навеси и временни 

ограждения, се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване 

от камъни и почистване от храсти с кмета /кметски наместник на населено място; 

е) ливадите, мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 

засоляване и др.; 

ж) лично да съпровожда стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

ливадите, мерите и пасищата или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

з) въвеждане и редуване на парцелно ползване на общинските ливади, мери и 

пасища; 

и) охрана на предоставените общински ливади, мери и пасища; 

й) осигуряване на ветеринарна профилактика; 

к) своевременно предоставяне на Общинска администрация-Девин на копие от 

картата за ползването на предоставените общински ливади, мери и пасища по 

физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 

парцели. 

л) своевременно уведомяване на Община Девин при промяна в обстоятелствата, 

предвид които ползват общински ливади, мери пасища (чувствителна промяна на 

броя пасищни животни, замразяване или приключване на дейността и др.); 

 

       3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за  наем с  

регистрирани земеделските стопани (животновъди). 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

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” 

 

 10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/   Приема се. 

Пристъпваме към 17точка от дневния ред 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 25  от 16.02.2017 г. относно: Отдаване 

на земеделска земя под наем 

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: 

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

Колеги чета следния проект за Решение 
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РЕШЕНИЕ № 23 

 

На основание чл.24А ал. 6 т. 2 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи и чл. 11 ал. 1 и ал. 2  от Закона за пчеларството  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване под наем  на земеделска земя имот с проектен 

кадастрален № 022041, образуван от имот с кад. № 022016,  собственост на Община 

Девин, съгласно предоставена скица проект № Ф01042/08.09.2016 г. по картата на 

възстановената собственост на землище с. Михалково, община Девин, област Смолян 

с начин на трайно ползване храсти с  площ 0.487. дка. ( нула декара четиристотин 

осемдесет и седем кв.м.) на Кръстю Николов Керкелов от с. Михалково, община 

Девин, област Смолян за срок от 5 г (пет години) и годишна цена за наема на имота 

14.00 лв., съгласно експертна пазарна оценка на лицензиран оценител. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов –  „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов –„ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов - „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 
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Христина Тошкова Димитрова –„ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/   Приема се. 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 26  от 16.02.2017 г. относно: Отчет за 

дейността и финансовото състояние на МБАЛ – Девин ЕАД за периода 01.01.2016 г. -

31.12.2016 г. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

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

Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от ПК „ЗСПЕ”.  

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, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги чета следния проект за Решение 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Възлага на Изпълнителния директор на МБАЛ „Девин” ЕАД гр.Девин да 

изготви подробен отчет за дейността и финансовото състояние на дружеството за 

2016г. в срок до 30.04.2017г. в т.ч.: 

- Материална база 

- Собствена и наета медицинска апаратура 

- Преминали брой пациенти 

- Приходи и разходи по отделения 

- Разшифровка за разходите на материали платени за 2016 : 

№ 

по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     
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- Разшифровка на разхода за външни услуги платени за 2016 : 

№ 

по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

2.Възлага на Изпълнителния директор на МБАЛ „Девин” ЕАД гр.Девин , 

ежемесечно да предоставя на вниманието на Общински съвет следните 

разшифровки: 

 

Разшифровка за разходите на материали платени за периода от……...до………. : 

№ 

по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

 

Разшифровка на разхода за външни услуги платени за периода от…….…до…….: 

№ 

по 

ред 

доставчик Вид дейност Документ№/дата сума 

1.     

 

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

да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 -„НЕ ГЛАСУВА” 

/Наташа Василева/  Приема се. 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред. 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 27 от 16.02.2017 г. относно: 

Управление 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” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

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

 

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

 
РЕШЕНИЕ № 25 

На основание чл.21,ал.1, т.8 от ЗМСМА, и чл.14, ал.7, във връзка с ал.2 от 

ЗОС, чл.68, ал.1 от Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване 

под наем на стая №1 с площ 15,5 кв.м. и стая №3 с площ 24 кв.м. на I – ви етаж на 

Професионална гимназия по електротехника „А. С. Попов”, град Девин, сграда с 

кадастрален №20465.504.1509.1 по кадастралната карта на град Девин, община 

Девин, област Смолян при следните условия: 

1. Задължителни условия на участниците: 

- в конкурса могат да участват Физически, Юридически лица и сдружения 

с нестопанска цел, регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел. 

Документи за юридическия статус на участника. 

Регистрационни документи на участника: 

- съдебно решение за регистрация; 

- копие от ЕИК ; 

- удостоверение по чл. 87, ал.6 от ДОПК за липса на задължения към НАП, 

община Девин и Общината по регистрация, ако е различна от община Девин; 

- за ЮЛСНЦ удостоверение за вписване в регистъра ; 

2. Помещенията да се използват, като офиси за осъществяване на дейност в 

обществена полза. 

3. Първоначална наемна цена – 114.55 лв. с ДДС. 

4. Класирането на участниците да се извърши по реда на предложена най – 

висока наемна цена за помещенията. 

5. Процедурата за провеждане на конкурса е съгласно изискванията на чл. 

68 до чл. 80 от Наредба №2 на община Девин. 
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Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред. 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 28 от 16.02.2017 г. относно: Разглежда-

не на предложение и издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 

20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", зем. гр. Девин. С 

предложения проект ПИ 20465.151.20 и ПИ 20465.151.24 се урегулират и се 

предвиждат за транспортна територия. 

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” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 26 

 

На основание чл.21,ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 във връзка с 

чл.215 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Издава разрешение за изработване на ПУП - ПУР за ПИ 20465.151.20 и ПИ 

20465.151.24 в м. "Гарипова тепавица", землище град Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред. 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 29 от 16.02.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ I - 847 и частична промяна на улична 

регулация в рамките на ПИ 20465.504.847, кв. 67 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” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 27 

 

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

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за промяна на УПИ I - 847 и 

частична промяна на улична регулация в рамките на ПИ с идентификатор 

20465.504.847, кв. 67 по плана на град Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред. 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 30 от 16.02.2017 г. относно: Разглежда-

не на предложение и издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП - 

ПРЗ за УПИ I - Озеленяване , ПИ 29502.503.55, кв. 14 и частична промяна на улична 

регулация от о.т. 24, през о.т. 25, о.т. 26 до о.т. 27 и от о.т. 20 през о.т. 21 до о.т. 

103 по плана  на с. Жребево, 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 „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 28 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с 

чл. 215 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Издава разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ I - 

Озеленяване , ПИ 29502.503.55, кв. 14 и частична промяна на улична регулация от 

о.т. 24, през о.т. 25, о.т. 26 до о.т. 27 и от о.т. 20 през о.т. 21 до о.т. 103 по плана на 

с. Жребево, община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  
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11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 31 от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за одобряване на задание за промяна на ПУП - ПР за УПИ LVI и УПИ 

LVII (ПИ 20465.502.1259 и ПИ 20465.502.1260), кв.55 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” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 29 

 

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. Издава разрешение за одобряване на задание за промяна на ПУП - ПР за 

УПИ LVI и УПИ LVII (ПИ 20465.502.1259 и ПИ 20465.502.1260), кв.55 по плана на 

град Девин, община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 24 точка от дневния ред 

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Нов горски автомобилен път 

в м. "Кожарско дере", зем. с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

ПК „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 30 

 

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

ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП - ПП за Нов горски автомобилен 

път в м. "Кожарско дере", землище на с. Триград, община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПП за Нов горски автомобилен 

път в м. "Кожарско дере", землище на с. Триград, община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 25 точка от дневния ред. 

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 16.02.2017 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VII - за селскостопански постройки 

групово в рамките на ПИ 501.430, частична промяна на улична регулация и 

урегулиране на нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 по плана на с. 

Триград, 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 „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

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

Кворум 12 души. 

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

РЕШЕНИЕ № 31 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за част от УПИ VII - за 

селскостопански постройки групово в рамките на ПИ 501.430, частична промяна на 

улична регулация и урегулиране на нова улица в източна посока от о.т. 237 в кв. 12 

по плана на с. Триград, община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Кворум 12 души. 

Пристъпваме към 26 точка от дневния ред. 

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на проект за ПУП - ПП за Реконструкция и ремонт на 

горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", зем. на с. Гьоврен, 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 „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

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: 

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

Кворум 12 души. 

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

РЕШЕНИЕ № 32 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и 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. Одобрява задание за изработване на ПУП - ПП за Реконструкция и ремонт 

на горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", землище на с. Гьоврен, 

община Девин. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПП за Реконструкция и ремонт 

на горски автомобилен път "Маркова Колиба - Бойдалъка", землище на с. Гьоврен, 

община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

10 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Кворум 12 души. 

Пристъпваме към 27 точка от дневния ред. 

27. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част от ПИ 17442 в м. 

"Заевото" в зем. на с. Лясково. 

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” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

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: 

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

Кворум 12 души. 

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

РЕШЕНИЕ № 33 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, и 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: 
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1. Одобрява задание за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част от 

ПИ 17442 в м. "Заевото" в землището на с. Лясково, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 17594 и за част от 

ПИ 17442 в м. "Заевото" в землището на с. Лясково, община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Кворум 12 души. 

Пристъпваме към 28 точка от дневния ред. 

28. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36  от 16.02.2017 г. относно: Издаване 

на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 73105.12.515 в м. 

"Хорлог" в зем. 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 положително становище от 

ПК „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

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: 

10 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Кворум 12 души. 

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

РЕШЕНИЕ № 34 

 

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

ал. 1, във връзка с чл. 124а, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 

73105.12.515 в м. "Хорлог" в землището на с. Триград, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за урегулиране на ПИ 

73105.12.515 в м. "Хорлог" в землището на с. Триград, община Девин. 
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Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Кворум 13 души. 

Пристъпваме към 29 точка от дневния ред. 

29. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 16.02.2017 г. относно:  Даване на 

съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - селскостопански постройки-групови, 

кв. 15 по плана 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 положително становище от 

ПК „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 35 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - селскостопански 

постройки - групови, кв. 15 по плана на с. Триград, община Девин и образуване на 

нови самостоятелни обособени УПИ – та. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 30 точка от дневния ред. 

30. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 16.02.2017 г. относно:  Даване на 

съгласие за изменение на границите на УПИ IV - за жилищно строителство и УПИ III 

за общежитие, кв. 16 по ПУП на с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

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

ПК „УТОССГС” от проведено редовно заседание на 27.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 36 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ IV, в кв. 16 по ПУП на с. 

Триград, община Девин. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 31 точка от дневния ред. 

31. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 39 от 20.02.2017 г. относно: Приемане 

план-график за заседанията на ОбС - Девин за първото полугодие на 2017 г. 

Докладва: Председателя на ОбС 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. 

Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от всички ПК от 

проведени заседания на 27.03 и 28.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Г-н Чаушев: – Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 37 

 

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

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

комисии и взаимодействието му с общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема План-график за заседанията на Общински съвет – Девин за 

първото полугодие на 2017г. - съгласно приложение №1. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, 

моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 32 точка от дневния ред. 

32. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 40 от 20.02.2017 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на ОбС и неговите комисии за второто полугодие на 2016 г. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. 

Уважаеми колеги ДЗ има положителни становища от всички ПК от 

проведени заседания на 27.03 и 28.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 38 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 във връзка с чл. 27, ал. 6, от ЗМСМА и 

чл. 109 от ПОДОСНКВОА, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за работата на Общински съвет - Девин и неговите kомисии 

за второто полугодие на 2016 г. съгласно приложението. 
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Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, 

моля да гласува:  

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

Пристъпваме към 33 точка от дневния ред. 

33. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 24.02.2017 г. относно: 

Удължаване срока на ликвидация на "Въча" ЕООД, освобождаване на ликвидатора и 

избор на нов ликвидатор. 

Докладва: Председателя на ОбС 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. 

Уважаеми колеги ДЗ има положително становище от ПК „БФЕФП” от 

проведено редовно заседание на 28.03.2017 г. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 39 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 266, ал. 2, ал. 3, ал. 5 

от ТЗ и чл. 37, чл. 51 ал.2, т. 3 и чл. 52 от Наредбата за реда за упражняване 

правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско 

участие в капитала, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Удължава срока на ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД с със срок до 01.12.2017г. 

2. Освобождава Лора Симеонова Славчева от длъжността ликвидатор на 

„ВЪЧА” ЕООД, но не я освобождава от отговорност. 

3. Избира за ликвидатор на „ВЪЧА”ЕООД г-н Страхил Манолов Лалов от 

с.Гращица общ.Смолян и му възлага да предприеме всички необходими действия 

съгласно Търговски закон за ликвидация на дружеството. 

4. Определя месечно възнаграждение на ликвидатора сумата от 700 

лв./седемстотин лева/. 

5. Възлага на кмета на общината да сключи договор за управление с новия 

ликвидатор. 
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Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 

Пристъпваме към 34 точка от дневния ред. 

34. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43  от 28.02.2017 г. относно: Открита 

процедура по учредяване и членство в Организация за управление на туристически 

район "Родопи". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

ПК „ОМДСТК” от проведено редовно заседание на 06.03.2017 г. 
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Шанов: - Предложение: 

В проекта за Решение в т. 3 вместо заместван от „Владимир Мичев 

Солаков, като резервен член” предлагам да бъде заместван от Руси Вадимов 

Чаушев. 

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

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

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилото предложение от г-н Шанов, който 

е съгласен моля да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА /Руси 

Чаушев/ - Приема се. 

 

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

РЕШЕНИЕ № 40 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 3 и чл. 22 от Закона за 

туризма, съгласно Концепцията за туристическо райониране на България, приета със 

Заповед на Министъра на туризма №Т-РД-16-103/11.03.2015 г. и Заповед №Т-РД-14-

65/24.10.2016 г. на Министъра на туризма за открита процедура по учредяване на 

Организация за управление на Туристически район „Родопи”, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за участие на община Девин в Учредителното събрание и 

членство в Организацията за управление на Туристически район „Родопи”. 

2. Упълномощава лицето Красимир Росенов Даскалов, длъжност Кмет на 

община Девин, да представлява община Девин в Организацията за управление на 

Туристически район „Родопи”. 

3. В случай на невъзможност за участие на упълномощеното лице Красимир 

Росенов Даскалов, да бъде замествано пълноправно от Руси Вадимов Чаушев, като 

резервен член. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

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

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 

Пристъпваме към 35 точка от дневния ред. 

35. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 02.03.2017 г. относно: Попълване 

на състава на ПК и избор на председатели. 

Докладва: Председателя на ОбС 

 

Г-н Чаушев: - Докладва. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-н Шанов: - Предложение: 

За попълване състава на ПК - членове: 

В ПК „БФЕФП”: Джамал Читак, Свилен Виденов и Младен Корчев. 
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В ПК „ОМДСТК”: Юлиян Любенов. 

За избор на председатели на ПК: 

За ПК „БФЕФП”: Венета Тодорова. 

За ПК „УТОССГС”: Свилен Виденов. 

За ПК „ОМДСТК”: Христина Димитрова. 

За ПК „ЗСПЕ”: Владимир Митев. 

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

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

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

Колеги подлагам на гласуване постъпилите предложения от г-н Шанов. 

Съгласно процедурата за гласуване предлагам първо да се гласува 

попълване на състава на ПК и след това избор на председатели на ПК. Тъй като ПК 

„БФЕФП” трябва да се попълни от трима души предлагам те да бъдат гласувани 

анблок, ако нямате нищо против, разбира се. 

Колеги, който е съгласен състава на ПК „БФЕФП” да бъде попълнен от 

Джамал Читак, Свилен Виденов и Младен Корчев, моля да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги, който е съгласен състава на ПК „ОМДСТК” да бъде попълнен от 

Юлиян Любенов, моля да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги, който е съгласен за председател на ПК „БФЕФП” да бъде избрана 

г-жа Венета Тодорова, моля да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги, който е съгласен за председател на ПК „УТОССГС” да бъде избран 

г-н Свилен Виденов, моля да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги, който е съгласен за председател на ПК „ОМДСТК” да бъде 

избрана г-жа Христина Димитрова, моля да гласува: 
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11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Колеги, който е съгласен за председател на ПК „ЗСПЕ” да бъде избран г-н 

Владимир Митев, моля да гласува: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

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

РЕШЕНИЕ № 41 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 47 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Попълва състава на постоянните комисии /ПК/ на Общински съвет – 

Девин както следва: 

- ПК „Бюджет и финанси. Европейски фондове и програми” (ПК 

„БФЕФП”) 

Член:   Свилен Хариев Виденов 

  Джамал Байрам Читак 

  Младен Златков Корчев 

- ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” 

(ПК „ОМДСТК”) 

Член:   Юлиян Страхилов Любенов 
 

2. Избира за председател на ПК „БФЕФП” Венета Стамова Тодорова. 

3. Избира за председател на ПК „УТОССГС” Свилен Хариев Виденов. 

4. Избира за председател на ПК „ОМДСТК” Христина Тошкова Димитрова. 

5. Избира за председател на ПК „ЗСПЕ” Владимир Стефанов Митев. 

 

Г-н Чаушев: – Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за 

Решение, моля да гласува:  

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

Пристъпваме към 36 точка от дневния ред. 

36. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 06.03.2017 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

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 „БФЕФП” от проведено редовно заседание на 06.03.2017 г. 

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: 

11 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

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

РЕШЕНИЕ № 42 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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 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, както следва: 

1.1 Постъпления от продажба на нефинансови активи §40-22 „Постъпления 

от продажба на сгради” в размер на 77 832 лв. 

1.2 Разходи за дофинансиране на делегирани от държавата дейности – 

дейност 526 „Центрове за обществена подкрепа” - §51-00 „Основен ремонт” със 

сумата от 77 832 лв. 

2. Актуализира Програмата за капиталово разходи за 2017 г., както следва: 

2.1. „Детска градина в кв. „Люляк” – реконструкция и преустройство на 

кухня с котелно за разширение на Център за обществена подкрепа” в размер на 

77 832 лв. в т. ч. СМР/СРР на обекта в размер на 76 381 лв. и Строителен надзор в 

размер на 1 451 лв. 

3. Общински съвет – Девин упълномощава Красимир Росенов Даскалов да 

подпише споразумение с Министерство на труда и социалната политика за 

финансиране на проект „Детска градина в кв. „Люляк” – реконструкция и 

преустройство на кухня с котелно за разширение на Център за обществена 

подкрепа”. 

4. Допуска предварително изпълнение на Решението, съгласно чл. 60 от 

АПК, предвид краткия срок за подписване на споразумението за финансиране на 

проект „Детска градина в кв. „Люляк” – реконструкция и преустройство на кухня с 

котелно за разширение на Център за обществена подкрепа” и осигуряване на 

съфинансиране. 
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Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 

Пристъпваме към 37 точка от дневния ред. 

37. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 06.03.2017 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 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” от проведено редовно заседание на 06.03.2017 г. 
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Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

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

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

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

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

РЕШЕНИЕ № 43 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 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 дейности за следващите три 

години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община 

Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

3. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

3.1 Постъпления от продажба на нефинансови активи §40-22 „Постъпления 

от продажба на сгради” в размер на 10 000 лв. 

3.2 Разходи за местни дейности 

- Дейност 122 „Общинска администрация” - §52-04 „Придобиване на 

транспортни средства” със сумата от 20 000 лв. 

- Дейност 998 „Резерв” със сумата от (- 10 000 лв.). 

4. Актуализира Програмата за капиталово разходи за 2017 г., както следва: 

2.1. Лек автомобил за Общинска администрация – 20 000 лв. 

3. Възлага на кмета община Девин да отрази направените промени по 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2017 г. 

 

Колеги процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Асен Здравков Малковски – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов – „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева– „ОТСЪСТВА” 
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Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

12 - ЗА, 0- ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ 1 НЕ ГЛАСУВА /Наташа 

Василева/ - Приема се. 

Пристъпваме към 38 точка от дневния ред. 

38. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 06.03.2017 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. 

Г-жа Тодорова: - Уважаеми колеги предлагам да дадем 

максималното, което имаме право, т. е. минималната работна заплата сумата 

от 460 /четиристотин и шестдесет/ лева. 

Г-н Чаушев: – Една реплика г-жо Тодорова. 

С Решение на ОбС се отпускат помощи и над минималната работна заплата, 

а с Решение на ПК „ЗСПЕ” до минималната работна заплата. Поради тази причина е 

внесена ДЗ, както постъпихме и с предишното момиче от Девин, за което имаше 

обявена кампания. Комисията е преценила, че сумата в размер на минималната 

работна заплата не е достатъчна за това седем годишно дете и за неговото 

злокачествено заболяване, за това е излезнала с предложение ОбС да вземе 

Решение за по-голяма сума за помощ. 

Г-н Чаушев: – Колеги запознат съм с този случай доста добре. Детето е 

със злокачествено заболяване. Родителите са безработни и изнемогват, за да могат 
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да се правят необходимите химиотерапии. Г-жа Наташа Василева също е запозната с 

този случай. Нашият колега, който също не е в добро здравословно състояние Асен 

Малковски помоли да се отнесем сериозно към този проблем, така както постъпихме 

с другото дете Атанаска Тарашева. 

Г-н Шанов: – Предложение да бъде отпусната сумата от 2000 /две 

хиляди/ лева. 

Г-н Чаушев: – Колеги, ако няма други изказвания и предложения, 

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

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

Колеги, подлагам на гласуване постъпилото предложение от г-н Шанов, да 

бъде отпусната сумата от 2000 /две хиляди/лева, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 44 

 

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

т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Дияна Славова Коленарова за 

Анастасия Владимирова Лалева от с. Кестен за  спешна медицинска помощ сумата от 

2 000 /две хиляди/лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф42-14 

„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. 

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

Пристъпваме към 39 точка от дневния ред 

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

Г-н Чаушев: – Имате думата колеги. 

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н Кмет, Уважаеми г-н Председател, 

Уважаеми колеги, ………/не се чува/. Тъй като не взема отношение в 

заседанието отправя питания по ДР. 
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Поздравява г-н Бочуков за подробният отчет за ОП – БКС град Девин. 

Г-н Чаушев: – Г-жо Василева по първият въпрос, може би не сте чула 

правилно, или може би аз не съм го казал, в ДЗО-23 в Решението площта на имота е 

22 дка или площта на целият имот е 150 дка. , 529 кв., а ние даваме част от него в 

размер на 22 дка. - част от този имот. Така е изчетено и така е гласувано. 

Г-н Даскалов: – Уважаема г-жо Василева, това е така поради факта, че 

двете детски градини са в един договор и ако Ви прави впечатление в ДЗ – 18, 

Записната заповед е с обща сума за четирите жилищни сгради, по които е 

предвидено финансиране по ОП „Региони в растеж”. Поради тази причина и двете 

детски градини са с обща Записна заповед за авансовото плащане. Другите три 

обекта Пожарна, Данъчно и Полиция са в отделни договори и за това са с отделни 

Записни заповеди. 

Г-жа Василева: – Благодаря Ви! 

Г-н Семчев: – Имам питане към Вас г-н Председател. В началото на 

заседанието направих процедурно предложение по Правилника. Каква е причината 

Вие да не подложите на гласуване по Правилник моето предложение? И никой от 

колегите не реагира! 

Преди по-малко от месец, почувствах  много неприятно тенденциозно 

отношение от група съветници относно ДЗ за извънредно заседание сега забелязвам 

същото отношение от Вас г-н Председател. 

Това признак на дискриминация ли е или лично отношение? 

Защо не подлагате постъпили предложения на гласуване? 

Г-н Чаушев – Г-н Семчев, не е въпрос на лично отношение нито на 

никакво друго. Знаете много добре, какво е отношението ми към всички колеги 

общински съветници. Процедурното предложение, което Вие направихте, беше 

направено преди да се открие заседанието. Това беше извън ДР, може би трябваше 

да го направите, когато се гласуваше ДР. Може би е и пропуск от моя страна, но по 

принцип, по процедура предложението можеше да се направи, когато се обсъждаше 

ДР. Това е причината да не подложа предложението Ви на гласуване, но със 

сигурност искам да кажа, че не е въпрос на лично отношение и съжалявам, ако е 

било прието така от ваша страна. 
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Колеги, тъй като няма повече изказвания, закривам днешното заседание. 

 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
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Емилия Радкова ………………/Дата:…03.2017 г. 
Мл. експерт „Канцелария на общинския съвет” 
 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова………………/Дата:…03.2017 г. 
Гл. специалист „Канцелария на общинския съвет”  
  

 


	ПРОТОКОЛ № 4 ОТ 09.03.2017 Г. - РЕД

