
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№12от 16.08.2018 година 
 
 

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

16.08.2018 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – Кмет на община Девин 

Служители от ОА 

Г-н Йордан Стоянов Радев–началник РС „ПБЗН” гр. Девин 

Гости: - Граждани 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 г-н Даскалов, Уважаеми гости 

добре дошли днешното настоящото заседание на Общински 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.От 17 общински съветника присъстват 16. Един колега отсъства по 

уважителни причини. Откривам редовното заседание на общинския съвет, свикано 

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

На всички вас е раздаден ДР, предварително сте запознати с него. С оглед 

динамиката с която се работи, ще предложа допълнително към ДР да се добавят още 

4 /четири/ докладни записки, който предварително са раздадени на всички вас и са 

входирани в деловодството на общинския съвет съгласно правилника. Предлагам 

като допълнение към ДР : 

т.29.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 13.08.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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т.30.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 13.08.2018 г. относно: 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Подкрепа за 

уязвими групи и членовете на техните семейства в община Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

т.31.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 14.08.2018 г. относно: Даване 

на съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация 

на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

т.32.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 15.08.2018 г. относно: Даване 

на съгласие за удължаване срока на Договор №935/08.12.2017 г. за кредит от фонд 

„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск 

– гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Точка 29 от предварително раздадения ДР да стане като точка 33. Имате 

думата за допълнения и мнения по ДР. Заповядайте. 

Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

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

 

Подлагам на гласуване предложенията, които направих за допълнителни 

точки в ДР като 29,30,31,32 и т.29 от предварително раздаденият ДР да стане точка 

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

 

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

 

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

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 07.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за поемане на общински дълг за разплащане на просрочени задължения на 

община Девин и финансиране на инвестиционни проекти. 

Докладва:Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 09.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за ползване на дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за разплащане на 

изготвените технически проекти. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 03.08.2018 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на 

община Девин към 31.12.2017 г. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 03.08.2018 г. относно: Приемане 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2017 г. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 04.07.2018 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване 

и контрол на кучетата на територията на община Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 12.07.2018 г. относно: Заплащане 

на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител от с.Беден, община 

Девин. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 17.07.2018г. относно: 

Разпореждане с общински вещи – продажба на нарязани бракувани котли и 

демонтирани радиатори от ЦОП ”Слънчо”, кв. Саята, ОДЗ „Здравец” и ОДЗ „Изворче”- 

гр. Девин. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 17.07.2018 г. относно: 

Сключване на договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ за поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1602 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 17.07.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 17.07.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 17.07.2018 г. относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1260 – гр. Девин, ул. „Люляк” №32. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на УПИ-XI, кв.109, пл. №645 по ПУП на гр. Девин, одобрен със Заповед РД-09-

110/19.03.2015 г., имот с идентификатор 20465.506.645 с акт за частна общинска 

собственост № 2618/13.07.2018 г. със собственик на законно построена в него 

сграда чрез подадено заявление от Юлиян Райчев Бочуков. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 17.07.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 17.07.2018 г. относно: 

Включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост 

за 2018 г.” раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост на поземлен имот с 

идентификатор № 73105.501.188 в с. Триград и извършване на разпоредителни 

сделки. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 17.07.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 18.07.2018 г. относно: 

Продължаване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за 

водовземане на минерална вода –от находище Беденски бани, община Девин, област 

Смолян на „Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 23.07.2018 г. относно: 

Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и част от ПИ 

122144 (ПИ с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002(ПИ с проектен номер 

122150) в местността „Калявища” в землището на с. Брезе, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

26.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 23.07.2018 г. относно: 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути на съществуващ 

водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки”,землище с.Триград, 

община Девин до съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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27.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 31.07.2018 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2017 г. и предстоящи задачи за 2018 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

28.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 08.08.2018 г. относно: Структура 

на училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и детските градини в 

Община Девин през 2018/2019 учебна година и формиране на паралелки под 

норматива на Приложение №7 на Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното образование през 2018/2019 учебна година в Община 

Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

29.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 13.08.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

30.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 13.08.2018 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Подкрепа за уязвими групи и 

членовете на техните семейства в община Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

31.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 14.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на 

проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

32.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 15.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване срока на Договор №935/08.12.2017 г. за кредит от фонд 

„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск 

– гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, моля да 

гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15.Приема се. 
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Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 07.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за поемане на общински дълг за разплащане на просрочени задължения на 

община Девин и финансиране на инвестиционни проекти. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Преди да ви дам думата 

колеги, уважаеми гости в залата искам да кажа, че тази идея на общинската 

администрация и общинския съвет е обсъждана многократно на работни 

заседания на общинския съвет до преди няколко дни. В комисиите ДЗ е 

обсъждана многократно, поставени са абсолютно всички опасения, въпроси 

и питания на които съответно е отговорено. Така,че ако имате вие други 

мнения или предложения имате думата. ДЗ има положително становище на 

четирите комисии към общинския съвет. Заповядайте колеги. 

Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

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

колеги и гости съграждани, както каза и председателя тази ДЗ както и 

следващата е разглеждана многократно на заседания на комисии както и 

проведени срещи на обсъждане на което присъствах и аз. Становището на 

нашата група го изразихме по време на комисията. Не го внесохме писмено, 

защото мисля, че бяхме достатъчно ясни каква е нашата позиция към 

поемането на този дълг. Добре е да се случат всички намерения, които са 

изразени в ДЗ само, че това което беше като реакция и на моите съграждани 

и моята лична е, че нещата не са подредени по приоритет. Нямаме против да 

се случат всички тези намерения и инвестиционни особено просрочените 

задължения и към МБАЛ - Девин и тези, които има Община Девин, но може 

би една от причините е, че не се събра общинския съвет по отрано да 

коментира, кое от всички тези неща е най-приоритетно, с най-

целесъобразно значение за жителите на общината. И кое от намеренията 

могат да се случат освен с заеми и по друг начин, имам предвид 

финансиране от други източници. Знаете какво имам предвид, че на първо 

място отново трябваше да бъде поставено лечебното заведение. Знам, че 

няма колега от общинските съветници както и от общинското ръководство, 

които да не са изразявали глас в своята подкрепа, но в крайна сметка тя 

трябваше да намери израз именно в този заем още повече, че намеренията 

които бяха изразени в предишен период от време от страна на кмета бяха 

малко по различни от тези, които виждаме посочени в докладната записка. 

Знам, че не е лесно да се управляват ресурсите на една община както 
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материалните така и човешките и затова най добрите решения са се вземали 

винаги тогава, когато са били обединени усилията на всички и на 

общинските съветници и на администрацията и на съгражданите ни. Разбира 

се другото нещо с което не можем да се съгласим и лично, аз няма да се 

примиря е наредбата, с която беше проведено общественото обсъждане по 

вземането на този дълг. Не може с два хвърчащи листа без подпис и печат 

да се провежда такова обществено обсъждане. Още в началото на нашия 

мандат колеги общински съветници повдигнаха въпроса за това, че трябва 

да се прегледат всички наредби. Виждате, че имаме доста наредби върнати 

и от Административен съд Смолян така, че можеше да се обърне внимание 

включително и на тази наредба и да е преведем в нужния законен вид. Така, 

че лично за мен това буди притеснение и аз ще продължавам да търся 

отговор, защо тази наредба беше предоставена като два хвърчащи листа и 

на всеки ни е ясно, че могат да бъдат подменяни, заменяне и така нататък. 

По тази ДЗ няма да гласувам, защото има включени инвестиционни 

намерения и средства свързани с МБАЛ – Девин,за да не бъда обвинена в 

конфликт на интереси, но така или иначе нашето становище не е на 100% 

подкрепено с оглед именно на това, че нещата не са подредени по 

целесъобразно. Това е което исках да изразя на днешното заседание и няма 

да навлизам в подробности вие ги знаете. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Чаушева. Други колеги. Заповядайте 

г-жо Василева. 

 

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

колеги и гости в залата, аз мисля, че г-н председателя засили вниманието и 

го разбрахте, че дебатите около това, което в момента дебатираме бяха 

много задълбочени и в един много дълъг период. За този кредит се заговори 

още от миналата година и идеята дори дойде от нас общинските съветници и 

сега това е факт. Единствен пропуск, които според мен той не е от 

нормативните актове, но уран е според мен, които го подчертахме и на 

общественото обсъждане е това, че може би идеята трябваше да дойде по 

предложение на общинските съветници, когато се съберем ние да дадем 

предложение. Ние сме представители на хората, кое приоритетно да бъде 

предложено във връзка с този кредит, но трябва да ви кажа, че в рамките на 

един месец дебатите бяха толкова много и всякакви съмнения и всичко, 

което се случи. Аз например бях една от хората, които за някой неща не 

доволствах, но до такава степен всичко беше изчистено, че ние дори и 

снощи последно вече се събрахме и всичко го обсъдихме. Така, че мисля 

към момента всичко е изчистено и няма никакви съмнения. Времето 

отделено за това е достатъчно и мисля, че можем да понесем отговорност и 
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да обясняваме на хората в публичното пространство,защо се налага това да 

се случи и да стъпим на нещо чисто и ново от новата година, а не на всяка 

сесия да се чудим и по допълнителни 5-10 докладни да гласуваме на кой 

трябва какви средства да се дават и да се актуализират средства. 

Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Други колеги. Заповядайте 

г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости в залата, аз не мислех да се изказвам, защото наистина 

прекалено много обърнахме внимание на тази ДЗ, но провокирана от г-жа 

Чаушева искам да ви кажа колеги, че ако всеки гледа от своята гледна 

точка и от това къде работи и каква позиция заема естествено, че 

инвестиционната програма, ще бъде страшно различна. Идеята тук е да 

намерим пресечни точки и най вече сме се спрели на тази инвестиционна 

програма, защото сме го коментирали с хората говорено е от много години и 

всичко това което Община Девин и ние искаме да инвестираме, ще донесе 

допълнително приходи т.е. ние сме погледнали много широко на нещата и 

сме обсъждали и сме говорили също с хора.Така, че аз мисля колеги да 

прекратим с разискванията по ДЗО – 144, защото както и г-жа Василева 

каза ние сме си изяснили нещата, обединили сме се върху приоритета и от 

тук нататък да вървим напред. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз г-жо Тодорова. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

г-жо Тодорова, колеги и гости по отношение на това до колко сме чули 

хората не е толкова ясно, защото знаете на общественото обсъждане наши 

съграждани почти не присъстваха по скоро представители на организации 

на политически сили. Аз също съм разговаряла с хората и тази позиция, 

която изразих е на част от нашите съграждани. Ясно е че няма как на 100% 

всички съграждани както се казва да подкрепят една или друга позиция на 

100% винаги, ще има и от едната и от другата страна това е ясно на всички 

ни. Само, че аз пак повтарям всички, ще се съгласят с мен, че здравето е на 

първа позиция и не се ръководя по това което казахте, че едва ли не се 

ръководя от позицията на това, че работя в МБАЛ – Девин. Не е така, аз съм 

защитавала лечебното заведение и в времето когато не съм била неин 

служител и не съм работила там, защото смятам, че здравето е на първо 

място и всеки един, ще се съгласи с мен. Когато човек не е здрав му е все 
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едно всичко останало и когато казвам, че нещата не са подредени по 

целесъобразно имам в предвид точно това. В крайна сметка все едно да си 

гладен и да няма какво да ядеш, ама обаче да си купиш златен сервиз 

същата работа. Позицията на хората с които аз съм разговаряла смятат, че 

на първо място трябваше да бъде поставено лечебното заведение. Над 

половин милион, ще отидат за инвестиции в общинската баня така я 

кръстихме вече не общинският басейн, а общинската баня. Вие смятате ли, 

че от там общината, ще печели нещо след като го правим със социална цел 

т.е. какво означава това, че ще се предлага услуга на бедните, на 

пенсионерите и от там не мисля, че ще влизат някакви сериозни парични 

потоци към общината. В крайна сметка нали това е идеята да бъде социално 

заведение за бедните и пенсионерите да могат да си позволят лесен достъп 

до минералната вода. Така, че от тези инвестиционни намерения,аз не 

мисля, че в общината, ще влизат, кой знае какви приходи още повече, че 

поддръжката на едно такова съоръжение тепърва, ще го видите за какво иде 

рече. Така, че това имам в предвид не ме упреквайте в някакъв вид 

лобизъм. Защитавала съм лечебното заведение и тогава, когато не съм била 

неин служител. 

 

Г-н Чаушев:- Колеги, ще си позволя да ви прекъсна, защото всички 

тези въпроси сме ги коментирали достатъчно на работните срещи, които сме 

провеждали и не е нужно да навлизаме в един безсмислен дебат. 

Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Реплика: Г-жо Чаушева, аз предлагам наистина да 

наблегнем на профилактиката на това дай боже по малко хора да отиваме в 

болницата преди това да наблегнем на минералния извор, които е много 

подходящ и да не изреждам неговите лечебни качества, а не като се 

разболеем да търсим болници и така нататък. Идеята е точно това 

профилактика и това, за да не стигаме до болницата и затова сме се 

обединили. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Тодорова. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Г-жо Тодорова, ако смятате, че минералната вода 

лекува всичко, де да беше така. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Имаше предложение за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ  
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Г-н Чаушев:- На работните срещи, който се проведоха за този 

дългосрочен дълг изникна едно предложение за промяна в едно изречение в 

проекта за решение относно: Основен ремонт и реконструкция на общински 

градски басейн в град Девин. Във входа на разговорите и дебатите, който 

проведохме ние по тази ДЗ се стигна до предложение изречението да 

придобие следният вид: Основен ремонт и реконструкция на бивш градски 

басейн в общинска минерална баня в град Девин. Това е предложението от 

работните срещи на комисиите, които се проведоха по тази ДЗ и аз го 

подлагам на гласуване. 

Други предложения относно проекта за решение има ли, ако няма, 

който е съгласен с така направеното предложение моля да гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.КВОРУМ – 16. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 110 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 13 и чл. 17от Закона за общинския 

дълг,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да поеме дългосрочен общински дълг под 

формата на дългосрочен кредит за разплащане на просрочените задължения на 

община Девин в размер на 1 350 000 лв. и 1 150 000 лв. за финансиране на 

инвестиционни проекти в полза на местната общност – Основен ремонт на Детско 

отделение в МБАЛ – Девин; Подмяна на улично осветление в населените места от 

община Девин; Основен ремонт и реконструкция на бивш градски басейн в 

общинска минерална баня в град Девин; Рехабилитация и реконструкция на ул. 

„Планинско цвете” – гр. Девин, кв. Настан, със следните основни параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 2 500 000 лв.; 

2. Валута на дълга – лева; 

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем; 

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „ж” от Закона за публични финанси и 

бюджетните взаимоотношения на община Девин по чл. 52, ал. 1 буква „б” от Закона 

за публични финанси; 

11 
 



 

Протокол № 12 от 16.08.2018 година 
 

5. Условия за погасяване – до 120 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, 

без такса за предсрочно погасяване. 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други. 

6.1 Максимален лихвен процент – годишна лихва в размер на не повече от 

4.00% (четири на сто) 

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главницата, 

просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като 

сбор от лихвения процент по т. 6.1 завишен с предложената от участниците 

надбавка; 

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване; 

7. Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината 

ІІ. Възлага на  кмета на община Девин да проведе процедура за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране 

на дълга. 

ІІІ. Упълномощава кмета на община Девин да подпише договор за кредит, 

договор за особен залог и всички останали необходими правни и фактически 

действия за изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 
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Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛСЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА.КВОРУМ – 

16.Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 09.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за ползване на дългосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за разплащане на 

изготвените технически проекти. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости в залата ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО – 146 

от 09.08.2018 г 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Колеги, имате думата за разисквания. 

Както на предишната ДЗ така и всички тези които са свързани с кредита от 

фонд „ФЛАГ” и заемите са обсъждани многократно на работни срещи на 

общинския съвет така, че ако има нещо допълнително имате думата. 

Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости в залата всички изброени намерения са чудесни и дай боже след като се 

подсигурят пари за изготвянето на тези технически проекти да се намери и 

финансиране за тяхното осъществяване. Ще подкрепим тази ДЗ, защото без 

изготвени технически проекти не може да се кандидатства и по европейски фондове 
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и други подобни. Така, че тъй като заема ще бъде от фонд „Флаг”, който е 

безлихвен. Ще подкрепим тази ДЗ. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги. Ако няма, предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 111 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ”по силата на което да 

поеме дългосрочен/краткосрочен общински дълг за разплащане на Технически 

проекти на обекти от пътната, туристическата, спортната и социална инфраструктура 

на община Девин и извършване на архитектурно заснемане, изготвяне на 

обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с 

изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-т. 5 и ал. 2 от ЗУТ, съставяне на технически 

паспорт и изготвяне на обследване за енергийна ефективност при следните основни 

параметри: 

 

2. Максимален размер на дълга –300 000.00(триста хиляди лева). 

• Валута на дълга – лева; 

• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

• Условия за погасяване: 

- Срок за погасяване на кредита– от Фонд „ФЛАГ” до 120 месеца от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – собствени приходи на общината. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс 

максимална надбавка от 4.083 %. 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд „ФЛАГ” и Управляващата банка. 

•  Начин на обезпечение на кредита: 

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 
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букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

3. Възлага и делегира права на Кмета на община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ- ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението по т. 1. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.КВОРУМ – 16. Приема се. 
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Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 03.08.2018 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметките за средствата от Европейския съюз на 

община Девин към 31.12.2017 г. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата. 

 

Г-н Тодорова:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости в залата ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО – 142 

от 03.08.2018 г 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за мнения, 

предложения и разисквания по ДЗ. Дебатирани са нещата на комисиите.Ако 

няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 112 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 

от Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за 

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

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 

2017 година както следва: 

 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

 1.1.1 ПРИХОДИ    -  5 760 547лева 

 1.1.2 РАЗХОДИ    - 5 375 998 лева 

 

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

 1.2.1 ПРИХОДИ    -   8 760 222 лева 

 1.2.2 РАЗХОДИ    -   5 331 536 лева 
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1.3РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    -            264 868 лева 

 

По дейности и параграфи, съгласно приложение №1. 

 

3. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2017 г., 

съгласно приложение №14. 

 

4. Приема отчета за изпълнение на средствата от Европейския съюзи сметките 

за чужди средства към 31.12.2017 г., съгласно приложение №3, №4, №5, №6 и №7. 

 

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2017 г. – приложение №22. 

 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2017 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин -приложение №9. 

 

7. Приема за сведение одитно становище на Сметна палата. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 03.08.2018 г. относно: Приемане 

годишния отчет за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2017 г. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости в залата ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО – 143 

от 03.08.2018 г 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Тодорова. Колеги имате думата за 

разисквания по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 113 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския 

дълг,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2017 

година, съгласно приложение№17. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 
Г-жа Василева: 
 
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 113 от 04.07.2018 г. относно: Приемане 

на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за регистрация, стопанисване 

и контрол на кучетата на територията на община Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 
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Председател на ОбС – Девин 

 

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

Искам да допълня, че определени членове от наредбата бяха 

атакувани от Районната прокуратура като незаконосъобразни, което доведе 

до задълбочено разглеждане на наредбата и неината преработка. Искам да 

ви уведомя, че има едно постъпило сутринта рано в канцеларията на 

общински съвет едно предложение от сдружение „Дара” и едни въпроси в 

които в момента не мога да взема отношение поради късното внасяне и може 

би, ще бъдат обсъдени на по късен етап. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. Колеги има положително 

становище на ПК „ЗСПЕ” по ДЗО – 113 от 04.07.2018 г. Имате думата за 

разисквания по ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаема г–жо Заместник Председател,Уважаеми г-н 

Чаушев, Уважаеми г-н Даскалов, колеги и гости в залата тук имаме представители на 

тази неправителствена организация „Дара”, която още преди повече от два месеца 

активно се включи в решаването т.е. реши да подпомогне Община Девин в 

решаването на проблема с бездомните кучета. Знаем, че това е един от текущите ни 

сериозни проблеми, които все още не е намерил своето решение. Правят се ред 

неща, които водят към решаването на проблема, но все още не е решен. Аз вчера 

разбрах, че има отново отровени три кучета, което наистина нито е хуманно, нито по 

този начин е редно.Всеки един от нас е изразявал мнение по този въпрос и всички 

смятаме, че не е това начина да се справим с този проблем като се тровят кучетата 

или въобще се позволява да се стигне до такава ситуация. Имам един въпрос към 

вносителя на докладната и едно предложение. Въпросът ми е: Тези промени, които 

се внасят за разглеждане и гласуване от общинския съвет в този ли вид бяха качени 

на сайта на общината в нужният срок, така както сега ще ги гласуваме? 

Предложението, което имам е да изслушаме представителя на НПО организацията г-

жа Йончева, която на кратко да изложи становището, защото ще изпаднем отново в 

ситуация в която тази наредба да ни бъде върната по начина в които ни се предлага 

да я гласуваме. Затова нека да не правим грешки, нека тази наредба отново да не 

влиза в съда и да се налага отново да правим корекции след няколко месеца и да я 

гласуваме наново. По добре да изслушаме и организацията, която е тук, за да ни 

помага, а не за да ни критикува и пречи. Просто ви моля да и дадем думата. 

Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Да отговоря на въпроса относно наредбата. 

Първоначално проекта за наредбата беше качен в един вариант. Допълнения 

и предложения които бяха постъпили към самият проект за наредба също 

бяха качени в сайта на Община Девин към проекта за предложение. Всеки 

може да го провери и съответно допълнителните предложения, които бяха 

направени са намерили отражение в окончателният проект за наредба, 

които е към ДЗ. Първоначално наредбата беше в един вариант после, когато 

постъпиха допълнителните предложения те също са качени и към основният 

проект за наредба. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Ние колегите сме 

запознати с този дебат, но тъй като в залата има и гости аз моля г-н 

Даскалов накратко да нахвърлите този проблем как се разрешава и какво е 

направено от страна на Община Девин във връзка с кучетата на територията 

на общината. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Чаушев, Уважаеми дами и господа 

общински съветници, гости и представители на организацията „Дара” всички 

вие знаете, че общинска администрация Девин е изключително, сериозно 

ангажирана по решаването на проблема за намаляване на популацията на 

безстопанствените кучета. Разбира се наша отговорност и цел е да го 

правим това съобразно законодателство в страната и още повече то е наше 

вътрешно убеждение да става хуманно. Зачестилите случай на отровени 

кучета силно ни притеснява и нас като общинско ръководство затова лично, 

аз като кмет на общината при всеки такъв достигнал до мен сигнал държа с 

него както и това го изисква и закона да се занимае местното районно 

управление.Затова при всеки такъв случай съм инструктирал както еколога 

към общината така и всеки служител от общината при които е достигнал 

такъв сигнал да ме уведомява и заедно уведомяваме ръководството на 

Районно управление Девин, за да бъдат извършени съответните процесуално 

следствени действия. Имам предвид оглед на место произшествието, снимки 

и следващи каквито са необходими, каквито преценят тези специализирани 

органи. По отношение на това, до къде сме стигнали знаете беше проведена 

една среща преди около два месеца между заместник кмета на Община 

Девин поради това, че аз имах спешни задължения по други теми. Той се 

срещна с представители на сдружение „Дара” и представители на общински 

съвет Девин и желаещи да вземат участие в тази дискусия граждани на 

общината. Още много преди това у нас беше назряла идеята да направим 

нещо подобно на приют в което нещо или място да бъдат отглеждани 

безстопанствените кучета и да бъдат полагани съответните грижи за тези 

животни. По този начин да се предпазят гражданите и гостите на града от 
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възможности за ухапване, нападения на по агресивни кучета, разнасяне на 

болести и зарази. Всички знаете, че това е една много сериозна и трудна 

задача, свързана е с финансиране, което една малка община като Девин 

трудно може да си го позволи. Много пъти съм го казвал, че дори и по 

големите общини, средни по големина даже не чак толкова малки нямат 

приюти за безстопанствените животни,та камо ли Девин. Изискванията към 

такива приюти са изключително високи, завишени и е невъзможно и 

непосилно за малка община като Девин това да се случи. Затова съвместно 

със сдружение „Дара” и граждани, който присъстваха на тази среща взехме 

едно общо решение с възможно най-малко средства, които може да задели 

общината да бъде изградена една зона, която се намира извън града и няма 

да пречи на никой в бившите погреби до стадиона. Тази зона да даде 

максимално добри условия за отглеждане на кучетата така, че те да бъдат 

поставени в едни нормални условия. Там има място където те ще бъдат на 

сухо дори и на топло през по студените дни. Има място дори и пред самата 

сграда, което е оградено вече за излизане на въздух и за разходка на 

самите животни. Искам да ви запозная с това, че миналата седмица с 

заместник кмета направихме една проверка на напредъка по строителство 

на тази площадка и на още няколко, които се строят със средства на 

общината от общинско предприятие БКС. Там вече почти всичко е 

готово,взети са мерки за изработване и поставяне на алуминиева дограма на 

помещението. Двора е заграден и са оформени три клетки от които ще се 

ползват в зависимост от възрастовата граница на животните така, че те да 

могат нормално да съжителстват да не се нападат едно с друго. Във 

вътрешното помещение доста отдавна беше отлят шлайфан бетон така, че да 

може да се почиства и да се измива. Направен  наклон, направен е 

тръбопровода за обратните води, фекалийте и има вече вода до 

помещението. Подготвя се и ел.инсталацията на помещението. Там има и 

помещение за човека, които ще ги наблюдава тези кучета и ще се грижи 

евентуално за изхранването им. Очакваме да бъдат докарани 

съдове,единият от който ще се ползва за изгребна яма,където ще се събират 

отпадните води и фекалийте, след това с специализиран автомобил, ще 

бъдат изземвани и транспортирани до някоя от нашите пречиствателни 

станции. Ще има и два съда за чиста вода в случай на недостиг на водата 

която в момента предвиждаме да се ползва и да имаме резервен вариант. 

Към момента е това, ако има други въпроси и питания съм готов да ви 

отговоря. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Уважаеми г-н Даскалов, колеги и гости в залата, аз имам 

един въпрос към вас може ли да се ангажирате с някакво време няма как да бъде 

точно поне приблизително относно приключването на този приют. 
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Г-н Даскалов:- Както казах ние вече сме към финала, към 

приключването на реализацията на този проект. Остава да докараме 

съдовете, но те трябва да се заплатят и вероятно, ще се наложи да потърсим 

средства или да прехвърлим отново средства от един параграф по друг, за 

да може да докараме тия съдове. Единият е по специален този, които ще се 

ползва за изгребна яма и трябва да се докара от Бургас. Търсим начин поне 

транспорта да бъде безплатен и да използваме някой от тировете на 

минерална вода Девин. Вече е определено мястото къде ще бъде както и 

двата съда за чиста вода. Така, че смятам, че реалистично до 20 дни да 

бъде готово. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов за информацията и за 

отговора на въпроса. Други колеги. 

 

Г-жа Чаушева:- Извинявам се, че така се намесвам процедурно. 

Значи, аз имах един въпрос и едно предложение. Предложението нито се 

подложи на гласуване, нито му се обърна внимание. В момента обсъждаме 

наредбата, а не какво се случва до момента с общинският приют за кучета. 

Дайте да си фиксираме вниманието към това, което ще гласуваме в момента. 

Не, че това не е важно докъде са стигнали общинското ръководство с 

приюта, които се подготвя, за да приема кучетата, но нека да се 

съсредоточим върху това, което ще гласуваме в момента. Това, което нас в 

момента ни касае и е важно за гласуването на наредбата, което ще се случи 

след малко е това което имат да ни кажат по наредбата конкретно, за да 

ненаправим поредна грешка. 

 

Г-жа Василева:- Г-жо Чаушева, аз мисля, че тези неща са свързани 

и винаги след една ДЗ, след като е изложено нейното съдържание ние в 

действително всеки от нас е необходимо да се дебатира и ако има такива 

хора, които трябва да се дебатират ние сме длъжни да ги изслушаме. Ако 

има предложение след това вземаме отношение по време на гласуване. Аз 

мисля, че не правим нещо законно напротив ние следваме това което трябва 

да се случва. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Пак повтарям, че процедурно трябва да се следват 

нещата не, че няма всеки, които иска думата няма да се изкаже. Просто 

нека да следваме процедурите. Имах питане имах и предложение. Какво се 

случи с моето предложение? Ще бъде ли прието, няма ли да бъде прието? 

Ще изслушаме ли представителя, който е тук? Няма ли да го изслушаме. 
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Г-жа Василева:- Г-жо Чаушева нека да чуем колегите да се изкажат 

може да има относно това предложение някакво друго. Може да има 

допълнение към него и след това да ги обобщим нещата и да ги гласуваме. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми колеги мисля, че това което г-н Даскалов го 

обсъди като информация относно дейността по приюта, които се готви за 

безстопанствените кучета все пак е свързан по някакъв начин с целият този 

въпрос относно ограничаването на тяхната популация и прибирането им на 

място където могат да се отглеждат, за да изчезнат от територията на града. 

Така, че не виждам нищо лошо колегите в залата и гражданите, които са тук 

да бъдат наясно какво се случва към момента с този приют. Относно 

предложенията по проекта за наредба които са дадени вътре в проекта за 

наредба от писмото, което беше входирано сутринта явно има някакви 

притеснения от представители на сдружение „Дара” относно текст в проекта 

за наредба. Искам да ви уведомя, че тези предложения, които са направени 

в окончателният проект за наредба за контрола на кучетата са взаимствани 

от положителните опити и практики на общини от нашият ранг. Общини, 

които развиват и искат да развиват даден туризъм, да се създадат добри 

условия за тяхната почивка. Да не се нарушава тяхното спокойствие от 

безстопанствени животни и не виждам нищо притеснително в това нещо, 

което се прилага като текст в проекта за наредба. Всички вие виждате колко 

много туристи има в града и всички виждате след 17:00 часа грубо казано, 

колкото има туристи по улицата, толкова и кучета има. Това прави 

изключително лошо впечатление на туристите и местните хора, които 

живеем тук и трябва да предприемем мерки, за да се справим с този 

проблем. Предложенията в проекта за наредба са именно в тази насока със 

справяне на проблема с популацията на безстопанствените кучета и 

извеждането на подходящо място за тяхното отглеждане. Така, че не виждам 

нищо притеснително, а относно предложението за изслушване на 

представителя на организация „Дара”, аз като общински съветник нямам 

нищо против. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Реплика към г-н Чаушев. Предлагам да изслушаме 

колежката. Благодаря. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости в залата благодаря на г-н Даскалов, че изчерпателно каза какво 
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прави Община Девин за безстопанствените кучета и сведе до знанието на всички 

включително и гражданите. Бих искала да попитам наистина с какво ни помага 

неправителствената организация и предлагам да дадем думата на г-жа Йончева като 

представител. Да чуем тя с какво помага в този етап за осъществяване на тази идея. 

Благодаря ви.  

 

Г-жа Василева:- Г-жо Тодорова и аз ви благодаря и не ми 

отнемайте функциите към момента. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Искам да добавя това, че държа колегите преди да 

гласуват измененията да се запознаят със становището на 

неправителствената организация, за да не допуснем грешка. Това ми е 

молбата. Колежката Тодорова също предлага да изслушаме представителя 

така, че сме на една позиция. 

 

Г-жа Василева:- Колеги искам да ви кажа, че никой няма нищо 

против да я изслушаме, но беше редно да чуем вносителя на докладната 

след, което да чуем дали вие имате някакви предложения, допълнения и 

въпроси както се появиха такива и г-н Даскалов изчерпателно ви информира 

след, което вие ми позволете сега да дадем думата, ако желаят 

представителите на сдружение „Дара”. Заповядайте г-жо Йончева. Моля да 

бъдете по кратки и конкретно да предложите това което искате и 

предлагате. 

 

Г-жа Йончева:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

Уважаеми общински съветници, Уважаеми съграждани първо искам да благодаря на 

общинското ръководство, че действително доста открито и с ясни според мен чисти 

намерения се отнесе към нашето желание като неправителствена организация да 

работим заедно с тях и да се опитаме с каквото можем да помогнем за 

разрешаването на този проблем, за който съм сигурна, че на никой не му е все едно 

как ще се случи. Благодаря за дадената дума на всички. Становището, което имам 

първо искам да се извиня, че късно го внесохме, защото късно разбрахме за 

последните направени промени. В първоначалният вариант ги нямаше от април 

месец. Те са направени и са качени допълнително юли месец, което е наш 

пропуск,че не сме ги видели навреме. Сега ще ви занимавам с това становище 

вместо да сте имали време да го огледате, но мисля че е много важно. Ние от 

организацията, аз съм доброволец държа да го подчертая нямам абсолютно никакви 

освен морални задължения към тази организация и към никой друг. Не се ръководим 

от абсолютно никакви политически партии единствено хуманното решение на 

проблема. Нашата цел е такава да се реши проблема с безстопанствените животни 

независимо какви са те кучета или котки или някакви други и да се осигури 
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спокойствието на гражданите в този град. Това е нашата цел единственото, което 

искаме е града ни да бъде хубав, чист, приветлив и хората да им е приятно да идват 

в нашият град. Не ми е все едно,аз съм родена тук живея, тук от 20 години знам как 

беше, знам какво се направи и как изглежда сега и не заслужава да бъде по този 

начин хората да си мислят какъв е този кучкарник. Аз съм първият човек, които не 

иска по улиците да има безстопанствени животни разбирате ли. Не искам някой от 

вас да си мисли, че ние сме защитници на кучетата. Кучкари както ни наричат, но за 

мен това не е обида. Искам да разберете за нас хората са най -важни, но хуманното 

отношение към животните е още по важно. Ние трябва да бъдем човечни. 

 

Г-жа Василева:- Конкретно какво предлагате и какво имате в 

предвид. 

 

Г-жа Йончева:- Моето предложение е относно: Предложените изменения 

и допълнения на Наредбата за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на 

Община Девин.  

Това становище е конкретно свързано с безстопанствените животни и 

предложената забрана за тяхното хранене. 

Член 76, ал. 3 от Административно Процесуалния Кодекс гласи, че 

Общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 

нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. 

В случая чл. 16, ал. 12 на посочената наредба е в противоречие с основния закон, 

регулиращ материята обхваната в наредбата. Спорния текст гласи:  

„Забранява се храненето на безстопанствени кучета и котки на терени 

предназначени за обществено ползване” ,което означава всичко, което не е частна 

собственост т.е. всички улици. 

Този текст противоречи с чл. 1, ал. 2 от Закона за защита на животните и 

такова отношение към последните- действие или бездействие, проявяващо се в 

причиняване на продължително или повтарящо се страдание на животното, или 

увреждане на здравето му или стрес се смята за жестокост по смисъла на закона- чл. 

7, ал. 1, като такова отношение е забранено и подлежи на санкциониране. В такъв 

дух е и съдебната практика по темата.  

Според чл. 1, ал. 2 от ЗЗЖ, защитата на животните се изразява в опазване 

на техния живот, здраве и добро състояние, предпазването им от нехуманно, 

жестоко и особено жестоко отношение, осигуряване на подходящи грижи и условия 

за живот, съобразени с техните физиологични и поведенчески особености. Тези 

изисквания на закона няма как да бъдат спазени при съществуващата забрана и 

заплахата от глоби в размер на 50,00 лв. за гражданите, които са решили да бъдат 

полезни не само на животните, но и на общината, като й съдействат в грижата за 

поверените й по силата на закона четириноги. 
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В наредбата никъде не е споменато, кой ще полага грижи за тези животни, 

щом на гражданите това се забранява, при условие, че няма работещ общински, 

нито областен, или друг приют с който общината да има сключен договор! 

В случая, смятам не само себе си и останалите загрижени за съдбата на 

четириногите граждани на община Девин за застрашени от предвидените глоби, но и 

оцеляването на кучетата и котките ще бъде под въпрос, имайки предвид 

предложената забрана, тъй като тя застрашава техните животи, здраве и добро 

състояние. Тук искам да поставя и няколко въпроса: 

1. Защо в наредбата не е включена възможността, която дава ЗЗЖ чл. 47, 

ал. 3 и чл. 49 и чл. 50- за грижа за животни под надзор? 

2. Защо нищо не се прави, за да се спре изхвърлянето и изоставянето на 

животни от безотговорни стопани? Всички сме наясно, че ако тази пробойна не се 

запуши и това не спре, ще се въртим в порочен кръг и никога няма да се справим с 

този проблем! 

Най- потърпевши и жертви в случая са тези, които нямат абсолютно никаква 

вина и не могат да се защитят сами – бездомните животни по улиците! Тези, които 

биват прегазвани, бити, ритани, гонени и тровени!  

Потърпевши са и гражданите, чието здраве и живот са 

застрашени.Потърпевши са и хората,които ги е грижа за тези животни и които 

страдат при вида на всяко пострадало или жестоко убито животно! 

3. Кой точно трябва да осъществява контрол и санкции за тези стопани, 

които нарушават чл. 12 от Наредбата,който гласи: „Собствениците на кучета са 

длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани: да не ги изоставят, да 

опазват здравето им, да ги предпазват от болка и страдания, да ги отглеждат 

съобразно физиологичните им нужди и санитарно-хигиенните изисквания.”?Кой 

трябва да ги задължи да чипират и регистрират своите животни? Кой ще ги застави 

да кастрират, когато нямат намерение да се грижат за потомството им? 

4. Защо не се полагат усилия, по- активно да се организира и  изпълнява 

Националната програма „Кастрирай и върни” , при коятослед обработката 

(кастрация, ваксинация, чипиране и обезпаразитяване), животните се връщат по 

местата от които са взети,като се изключат местата посочени в чл. 48 от ЗЖЖ ( 

дворове на детски ясли и градини,училища, болници и в близост до детски 

площадки) и е доказано в световен план, че така постепенно бездомните намаляват 

популацията си? Защо искате животните от улиците да изчезнат за няколко месеца, 

след като всички знаем, че това е проблем неглижиран с години от тези, които е 

трябвало да работят за разрешаването му?  Защо мислите, че като се оставят гладни, 

животните няма да станат по- опасни в стремежа си да намерят храна  и ще изчезнат 

с магическа пръчка от улиците? 

5. Относно нововъведената т. 11 на чл. 16. 

27 
 



 

Протокол № 12 от 16.08.2018 година 
 

Как точно ще се ограничат туристите, които се разхождат със своите кучета 

по главната улица и другите упоменати забранени места, при условие че ги водят с 

нашийник и повод и не нарушават чл. 14 /1/ от същата тази Наредба?  

6. В наредбата чл. 6, т. 3/2/ и т. 5 и т. 7. 

Защо не е премахнато понятието „Обозначителен знак с регистрационен 

номер на кучето, който се монтира върху нашийника му”, след като такъв отдавна 

няма и не се предоставя при регистрация? 

Имам още много въпроси, но се надявам да получа отговор поне на тези! 

Опитвам се да помогна с това, което съм забелязала нали ме 

разбирате г-н председател. Имаме и други въпроси, но няма да ви 

занимавам и не искам веднага отговор, но мисълта ми е такава, че хора 

трябва да се погрижим първо тези животни да има къде да отидат и къде да 

се приберат. След това при изпълнение на националната програма 

кастрирай и върни там никой не очаква животните да изчезнат за няколко 

месеца от улиците макар, че в града ни някой се опитва да го направи по 

нехоманен начин. Няма да се спре това, ако продължават да изхвърлят и 

ако ние не вземем мерки. Имахме конкретно предложение г-н заместник 

кмета знае, г-н полицая в централната градска част знае. Водили сме 

разговори и с директора на полицията и са готови да ни съдействат при 

правене на акция за предотвратяване на вкарване и изхвърляне на животни 

в града. Има си хора има си закон и тези хора да бъдат хващани и 

санкционирани. Благодаря, че ме изслушахте и отделихте от ценното си 

време. Оставям на вас да решите дали тази наредба може да бъде гласувана 

в този вид. Благодаря ви.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Йончева на вас и на членовете 

на сдружението за вашата активност. Заповядайте. 

 

Г-жа Йончева:- Само да допълня понеже г-жа Тодорова попита с 

какво конкретно помагаме. Ние не искаме да рекламираме това което 

правим, ние работим едновременно с еколога и в момента подготвяме 

покана към фондация Четири лапи, която въпреки, че три пъти и три години 

подред е идвала и е кастрирала животни и има резултат от тези кастрации. 

На нашата улица има три женски кучета и живеят от години там и не 

създават никакви проблеми, но са кастрирани и нямат потомство, което 

означава, че за три години напред те биха могли да родят представете си 

колко много кучета, ако не бяха кастрирани. В момента се опитваме да ги 

убедим да дойдат и работим с еколога на общината, работим с заместник 

кмета, работим с еколога на БКС и заместник кмета и г-н кмета най добре 

знаят какво правим като организация. Когато приюта стане факт и се 
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опитваме да помогнем той да стане по начин по който да не е незаконен. 

Така ли е г-н Даскалов.  

 

Г-н Даскалов:- Да. Така е. 

 

Г-жа Йончева:- Така е. Всички знаят изискванията са много, но не е 

непостижимо да се направи с малко средства, с много желание и труд. Ние 

сме готови когато приюта стане факт да работим по осиновителка програма 

с която тези кучета не само да се събират, но и голяма част от тях да бъдат 

пренасочвани към осиновяване към други организации и в чужбина. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Една реплика към г-жа 

Йончева. Уважавам дейността, която извършва сдружението „Дара” на 

територията на Община Девин. Съмнявам се, някой общински съветници да 

имат нещо против това, което се случва, но хубаво е това всичко, което 

изчетохте и то е входирано в канцеларията на общински съвет, да беше на 

време внесено към проекта за наредбата. Нали разбирате, че в момента ние 

обсъждаме един проект, който е предложен в един вариант и е минал 

обсъждане. От април месец е публикувано в сайта на Община Девин, а сега 

вече е средата на август и всичко това да беше изложено в едни конкретни 

предложения към този проект за наредба, за да може да бъдат обсъдени и 

разгледани. Това, което прочетохте и сте го входирали сутринта на следващ 

етап ще бъде обсъдено и разгледано и ще се прецени дали може да намери 

отражение в по нататъшното изменение на същата тази наредба съгласно 

законовите разпоредби и изисквания. Съгласете се, че ние в момента не 

можем да вземем отношение и да гласуваме предложения, които не са 

обсъдени и не са разгледани. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Г-жо Йончева и аз искам да кажа не са спазени 

законовите разпоредби. Знаете има задължителни нормативни актове, които 

и ние спазваме. Всичко това, което излагате ние ви даваме обещание 

наредбата е отворена и по всяко време може да се направи допълнение. Ние 

се ангажираме да направим отново среща и обсъждане на която ще бъдете 

поканени вие и ваши представители, за да изработим и обсъдим 

допълненията, които могат да се вкарат и да отговарят на нормативните 

актове в нашата държава. Ще бъдете уведомени за тези срещи на които вие 

ще присъствате и отново ще бъдат разгледани вашите предложения. Днес 

това няма как да се случи. Дадохме ви думата от уважение към вас и 

организацията, която толкова активно се включвате. Заповядайте.  
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Г-жа Йончева:- Идеята ми днес беше да предупредя, че наредбата в 

този си вид и с тези изменения както са направени в момента няма да бъде 

законна. Това ми беше мисълта. При условие, че няма кой да се грижи, няма 

осигурен приют където да бъдат прибрани тези животни и да ги оставим да 

гладуват по улиците означава, че трябва да ходят да дърпат торбичките на 

хората. Давате ли си сметка за това.  

 

Г-жа Василева:- Да даваме си сметка. 

 

Г-жа Йончева:- Искам да кажа, че наредбата ако сега приеме 

глобата за гражданите първо от много граждани няма да бъде спазвана 

колкото и да ги глобявате, второ за животните и за хората ще стане, но не 

искам да се изказвам нататък. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Реплика. Аз не е виждам толкова черна картинката 

така както се приема с тази наредба така, че не виждам нищо 

притеснително. Относно законността и на самата наредба има си органи, 

който ще кажат дали е законна или незаконна.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. Заповядайте г-жо 

Чаушева.  

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми колеги, аз имам конкретно предложение 

във връзка с изразеното становище. Г-жа Йончева обясни защо е закъсняло 

изразеното писмено вече становище, внесено макар и тази сутрин. Защото 

първоначалният вариант от април месец не е този и аз не случайно зададох 

въпрос към вносителя. Първоначалното предложение за промени, което е 

било качено април месец не е същото с това, което днес ние гласуваме. 

Проектите са направени юли месец така, че представителите са запознати с 

предложението от април месец. Едва ли някой е предполагал, че в 

последствие няколко месеца по късно, ще настъпят нови такива и 

непрекъснато да следи сайта на общината. Това не е чак толкова важно в 

случая по важно е да не допуснем ситуацията в която изпадаме в момента. 

Знаем, че част от предложенията са дадени от съда като препоръка от 

административен и това е точно така за да спазим закона и те са спазени в 

честа си в която няма противоречия и от страна на представители на 

сдружението както и нашите съграждани. Въпроса е, че са включени нови 

допълнения в наредбата,които както ви казват са противозаконни и това 

нещо сега като го гласуваме въпреки, че моето предложение е да не 
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бързаме още да гласуваме тази наредба. Имаме възможност днес да е я 

гласуваме и това са ни възможностите. Защо каза г-жа Василева, че нямаме 

други възможности? Напротив, аз предлагам тази наредба днес да не се 

приема, за да може отново да се обмислят вариантите, отново да се 

коментира законността. Това е което ме притеснява законността. Отново 

стигам до извода, че когато се обединят усилията на всички институции 

касаещи даден проблем и община и общински съвет и неправителствени 

организации и наши съграждани винаги резултата е много добър. Когато 

всеки се стреми на парчета да върши нещата изпадаме в такива ситуация в 

каквато изпадаме и днес. Така, че моето предложение е да не гласуваме 

тази ДЗ днес, а да я огледаме отново и евентуално да нанесем допълнителни 

корекции и да махнем онези точки, които така или иначе ще отпаднат от 

съда. 

 

Г-жа Василева:- Реплика. Всеки със своето гласуване, ще изрази 

своето мнение така, че ще се види дали тази наредба, ще бъде приета или 

няма да бъде приета.  

 

Г-жа Чаушева:- Като общински съветник имам право да правя 

предложения и се възползвам от това си право. 

 

Г-жа Василева:- Разбира се. Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Хубаво е когато казваме „А” да казваме и „Б”. В 

Закона за нормативните актове повелява следното: за изменение на един 

нормативен акт се прави проект за изменение, които се публикува в 

страницата на съответната община и в 30-дневен срок от публикуване на 

първоначалният вариант на даденият проект за изменение или на даденият 

нормативен акт изцяло като нов всички заинтересовани организации и 

граждани и лица които имат пряко отношение към даден нормативен акт в 

рамките на този 30- дневен срок могат да дават предложения, мнения и 

становища към така предложения проект. Пак казвам уважавам дейността, 

която върши организацията, но когато вие сте загрижени към това нещо би 

следвало като видите първоначалния проект, да се запознаете с Закона за 

нормативните актове, че в 30 дневен срок вие имате право да правите 

мнения и предложения. Тези предложения, които са внесени допълнително 

към първоначалният вариант са качени юли месец. Всеки може да провери в 

сайта на общината там пише на коя дата са качени допълнителните 

предложения към проекта за наредба и да се запознае с тях и съответно, 

които не е съгласен или пък има някакви нови предложения да бъдат 

внесени в съответният срок. Сега се изправяме пред една дилема в 
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последният момент да се правят допълнителни предложения, които не са 

обсъдени. Относно законността на самите предложения вашата гледна точка 

е, че те не са законни, а в моята гледна точка са смятам, че са законни. Все 

пак и аз съм се консултирал с някой добри съдебни практики и съм ги 

предложил тези неща. Ако случайно някъде съм сбъркал всички решения на 

общински съвет подлежат на контрол както от прокуратурата така, че ако 

има нещо незаконно, то ще бъдем сигнализирани. Аз пак казвам вие, ако 

имате допълнителни предложения относно допълнителните изменения в тази 

наредба давайте ги навреме, а има още една наредба за кучетата. Г-н 

Даскалов каза че приюта е към своят финален етап. Там също може да се 

изработи един правилник за работа на този приют. Как ще се прибират 

кучетата, кой ще ги прибира и кой ще налага глобите.В Наредба №1 е 

казано, кой ще налага глобите съгласно спазването на общественият ред и 

чистотата и всичко останало на територията на Община Девин така, че не 

виждам нищо притеснително.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Чаушева.  

 

Г-жа Чаушева:- Г-н Чаушев ние общинските съветници днес ще си 

изтрием ръцете, че сме приели наредба ами от там нататък питате ли ги 

общинското ръководство тези забрани и тези правила, които ние налагаме с 

тази наредба, кой ще ги контролира и как ще се спазват. Само да не стане 

така, че този човек който е подал парче хляб на едно животно само и само 

да не напада хората които минават, ще бъде глобяван, а този които 

изхвърля бездомните кучета и би трябвало точно той да си понесе 

отговорността ще мине между капките. Само да не стане така с двойният 

стандарт в края на сесията ще повдигна и този въпрос. Питате ли ги 

служителите, които ще трябват да налагат тази наредба как ще си вършат 

работата. Дано не съм лош пророк обаче, ще видим какъв ще е ефекта от 

това нещо. 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, аз нямам нищо 

напротив захвърлянето на коричка хляб г-жо Чаушева, но нека това да не се 

прави на главната, защото повярвайте ми беше много грозно, когато се 

хранят кучетата точно на главната и когато минават страшно много туристи. 

Мисля, че обърнахме голямо внимание на тази наредба и предлагам 

прекратяване на разискванията.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Тодорова. Имам предложение 

процедура прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 114 

 

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

ветиринаромедицинската дейност. 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за регистрация, 

стопанисване и контрол на кучетата на територията на община Девин, съгласно 

приложението. 

 

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

гласува: 

 

14- ЗА, 2 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 115 от 12.07.2018 г. относно: Заплащане 

на извършени разходи във връзка с превоз на починал жител от с. Беден, община 

Девин. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „БФЕФП”, г-жа Тодорова имате думата. 

 

Г-н Тодорова:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости ПК „БФЕФП” дава положително становище по ДЗО – 115 от 

12.07.2018 г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания, 

предложения и мнения по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 115 

На основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, т. 4 от Правилника 

за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на община Девин,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 70.00 лв. /седемдесет 

лева/ на Льони Феодосиев Лазарев за транспортиране от град Девин до град Смолян 

за извършване на аутопсия на тялото на починал жител от село Беден, община 

Девин. 

2. Средствата да бъдат осигурени от бюджета на община Девин - дейност 

122, параграф 42-14 „Обезщетения и помощи по решение на общински съвет”. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 119 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО - 119 от 

17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Виденов. Колеги имате думата за 

разисквания по ДЗ. Всички тези ДЗ пак ще повторя са гледани многократно 

в комисията. Обсъдени са обстойно така, че ако имате някакви други 

мнения. Заповядайте г-н Устов. 
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Г-н Устов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги 

общински съветници и гости в залата не е ли уместно в решението да фигурира 

името на човека, които купува това жилище. Имам предложение да фигурира името 

на човека както в това решение така и на останалите решения от този тип. 

 

Г-н Чаушев:- Да, изпреварихте ме. Благодаря г-н Устов. Други колеги. Ако 

няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Уместна забележка на г-н Устов и подлагам на 

гласуване неговото предложение да се вписват в проекта за решение 

имената на купувачите.  

 

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

 

Чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 116 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.504.962.1.2, УПИ II, кв.158 представляващ апартамент №2 в жилищен блок 

№1, етаж 1, с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. Явор №1, със 

застроена площ 52 кв. м., ведно с 25% идеални части от общите части на сградата, 

както и избени помещения №2 и №4 с площ 9.49 кв. м., актуван с Акт за частна 

общинска собственост №1058/04.07.2007 г. на пазарна цена в размер 6 300 лв. 

/шест хиляди и триста лева/ на лицето Снежана Асенова Памукчиева от гр. Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 
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Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 120 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО–120 от 17.07.2018г. 

36 
 



 

Протокол № 12 от 16.08.2018 година 
 

Г-н Чаушев:- Благодаря ви. Колеги имате думата за разисквания по 

ДЗ. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости всички,които присъстват в залата искам да поясня, че оценките на 

жилищата не се правят нито от общинския съвет нито от общината, а се правят от 

независим оценител.Така, че тук нямаме някакво влияние. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги.Ако няма предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 
РЕШЕНИЕ № 117 

 

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

местната администрация,чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

73105.501.522.1.5, УПИ I - 132, кв. 22 представляващ апартамент №5 в жилищен 

блок Подвис, етаж 1 адрес област Смолян, община Девин, с. Триград, със застроена 

площ 61.80 кв. м., ведно с идеални части от общите части на сградата, актуван с Акт 

за частна общинска собственост №1511/25.05.2009 г. на пазарна цена в размер 

6 600 лв. /шест хиляди и шестотин лева/ на лицето Кристина Асенова Славкова от с. 

Триград. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

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

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 121 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 121 от 17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

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

местната администрация,чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба № 3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.503.781.1.4, УПИ I - 781, кв. 17 представляващ апартамент №4 в жилищен 

блок К -1, етаж 1 с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин,  със застроена 

площ 77 кв. м., ведно с идеални части от общите части на сградата, избено 

помещение с площ 7 кв. м. актуван с Акт за частна общинска собственост 

№68/10.11.1997 г. на пазарна цена в размер 16 000 лв. /шестнадесет хиляди лева/ 

на лицето Капка Искренова Атанасова от град Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

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

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 122 от 17.07.2018 г.относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 122 от 17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за мнения и 

предложения по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

 

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

местната администрация,чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

40 
 



 

Протокол № 12 от 16.08.2018 година 
 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.504.848.3.9, УПИ II, кв. 68, представляващ апартамент № 9 в жилищен блок 

на улица Явор №1, етаж 3, с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин, със 

застроена площ 65.40 кв. м., ведно с 9.23% идеални части от общите части на 

сградата, избено помещение с площ 7.41 кв. м. актуван с Акт за частна общинска 

собственост №1095/22.01.2008 г. на пазарна цена в размер 14 200 лв. 

/четиринадесет хиляди и двеста лева/ на лицето Гюлфие Махмудова Ибишева от 

град Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

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

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 123 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 123 от 17.07.2018 г. 
 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Всички тези ДЗ пак повтарям са разглеждани и дебатирани подробно в 

заседание на съответната комисия.Ако има нещо по различно заповядайте, ако 

няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 120 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.504.962.1.4, УПИ II, кв. 158 представляващ апартамент №4 в жилищен блок 

1, ул. Явор № 1, ет. 2, с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин със 

застроена площ 45 кв. м., ведно с 21.16% идеални части от общите части на 

сградата и избени помещения № 1 и № 7 с площ 12.02 кв. м., актуван с Акт за 

частна общинска собственост №1060 /04.07.2007 г. на пазарна цена в размер 5 500 

лв. /пет хиляди и петстотин лева/ на лицето Юлия Красимирова Хаджиева от гр. 

Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 124 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 124 от 17.07.2018 г. 
 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 121 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот, представляващ 

апартамент №2, жилищен блок Светлина, етаж 1 в УПИ I, кв.34 по плана на с. 

Гьоврен, с адрес област Смолян, община Девин, с. Гьоврен със застроена площ 65 

кв. м., ведно с полагащи се идеални части от общите части на сградата, актуван с 

Акт за частна общинска собственост №54/20.10.1997 г. на пазарна цена в размер 

5 500 лв. /пет хиляди и петстотин лева/ на лицето Гюлфие Рамаданова Коджова от 

село Гьоврен. 
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2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 125 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

Г-н Даскалов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 125 от 17.07.2018 г. 
 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Имате думата за разисквания по ДЗ. Ако 

няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.504.962.1.1, УПИ II, кв. 158 представляващ апартамент №1, жилищен блок 1, 

етаж 1 с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин ул. Явор №1 със застроена 

площ 52 кв. м., ведно с 25% идеални части от общите части на сградата и избено 

помещение №5 с площ 13.44 кв. м., актуван с Акт за частна общинска собственост 

№1057/04.07.2007 г. на пазарна цена в размер 6 300 лв. /шест хиляди и триста 

лева/ на лицето Росица Стефанова Гаджакова от гр. Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на общински жилищен имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 126 от 

17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:-Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по 

ДЗ.Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

 

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

местната администрация, чл. 8 и чл. 47 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл. 27, ал. 1 и чл. 30 от Наредба №3 за условията и реда за установяване 

на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска 

собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за продажба на общински жилищен имот с идентификатор 

20465.52.1181.3.6, УПИ II, кв. 72 представляващ апартамент № 6, в жилищен блок 

Д-3, Вх. А, етаж 2 с адрес област Смолян, община Девин, гр. Девин,ул. Руен №14 със 

застроена площ 35.21 кв. м., ведно с полагащи се идеални части от общите части на 

сградата, актуван с Акт за частна общинска собственост №271/25.07.2003 г. на 

пазарна цена в размер 7 400 лв. /седем хиляди и четиристотин лева/ на лицето 

Росица Евтимова Хавина от гр. Девин. 

 

2. Упълномощава Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на горното решение. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

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

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Позволете ми да честитя на бъдещите собственици 

на жилищата с здраве да си ги ползват и предлагам 15 мин. почивка. 

 

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

 

Г-н Даскалов:- Искам да честитя на досегашните наематели и 

бъдещите собственици на общинските жилища. Нека на всички да е ясно, че 

това беше наложно и освен нуждата, която изпитват самите те и то е и по 

невъзможността на общината сама да продължи да се грижи и да плаща 

данъците и да направи някой подобрения по жилищата. Затова преценихме 

от общинска администрация, че е крайно необходимо и по добрият вариант е 

да ги предложим за закупуване на досегашните наематели, за да могат и те 

да бъдат спокойни и да вложат необходимите средства за подобряване на 

условията за живот в тези жилища. Още веднъж честито да сте живи и 

здрави и да ги ползвате с здраве. 

 

Г-н Чаушев:- Обявявам 15 мин. почивка. 

 

Г-н Чаушев:- Продължаваме работа на днешното заседание. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 
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15.Докладна записка с Вх. ДЗО – 127 от 17.07.2018 г.относно: Разпореждане 

с общински вещи – продажба на нарязани бракувани котли и демонтирани 

радиатори от ЦОП ”Слънчо”, кв. Саята, ОДЗ „Здравец” и ОДЗ „Изворче”- гр. Девин. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов: - Уважаеми г–н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 127 от 

17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 124 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 46, ал. 1 

от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за продажбата на 32 тона 

отпадно желязо от нарязани котли и радиатори на цена от 0,25 ст. за килограм. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред. 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 17.07.2018 г. относно: 

Сключване на договор по реда на чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ за поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1602 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 128 от 

17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за дебати и 

разисквания по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие на кмета на Община Девин, да сключи окончателен договор 

за покупко - продажба на имот с идентификатор 20465.502.1604 с площ 128 кв. м. и 

имот с идентификатор 20465.502.1605 с площ 2 кв. м. 

 

2. Пазарната стойност на двата поземлени имота с идентификатор 

20465.502.1604 и идентификатор 20465.502.1605, които участват в УПИ XXXII, кв.72 

по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян, са на стойност 1 950.00 лв. 

/хиляда деветстотин и петдесет лева/ без ДДС, съгласно изготвена оценка от 

лицензиран оценител. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 17.07.2018 г.относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 129 от 17.07.2018 г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда, с площ 12 кв. м. в 

общински недвижим имот, УПИ ХV, кв. 10, имот с идентификатор 73105.501.101 по 

кадастрална карта на с. Триград, община Девин, област Смолян, целия с площ 646 

кв. м., с АОС № 2511/20.07.2016 г. на Минчо Малинов Маринов и съпругата му 

Светла Асенова Маринова. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 17.07.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисии по 

„УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 130 от 

17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка на два етажа към жилищна сграда с кадастрален номер 

20465.501.18.1, със ЗП- 48 кв. м., и РЗП 96 кв. м. в общински недвижим имот, УПИ 

ХХI, пл.№18, кв. 53, имот с кадастрален номер 20465.501.18 по кадастрална карта 

на гр. Девин, община Девин, област Смолян, целия с площ 695 кв. м., с АОС № 

2474/17.11.2015 г. на Ясен Георгиев Глухов и Величко Георгиев Глухов. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 17.07.2018 г. относно: 

Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1260 – гр. Девин, ул. „Люляк” №32. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 130 от 

17.07.2018г. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал. 1 

от Наредба №2на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажбата на общински недвижим имот – частна общинска собственост, с 

идентификатор № 20465.502.1260, гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

ул.»Люляк», с площ 172 кв. м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. АОС № 

2536/23.01.2018 г., с първоначална цена от 2 580.00 лв. без ДДС, съгласно 

изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

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

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 17.07.2018 г. относно: Продажба 

на УПИ-XI, кв. 109, пл. №645 по ПУП на гр.Девин, одобрен със Заповед РД-09-

110/19.03.2015 г., имот с идентификатор 20465.506.645 с акт за частна общинска 

собственост № 2618/13.07.2018 г. със собственик на законно построена в него 

сграда чрез подадено заявление от Юлиян Райчев Бочуков. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги и 

гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 130 от 17.07.2018 г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 129 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 3 и чл. 

41, ал. 2 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и чл. 44, ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя за купувач: Юлиян Райчев Бочуков на правото на собственост 

върху общински недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот 

с идентификатор 20465.506.645, с площ 267 кв.м. по кадастрална карта на гр.Девин, 

община Девин, област Смолян, ул.„Радост” №5, попадащ в УПИ-XI, кв. 109, пл. 

№645, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: 20465.506.446, 20465.506.646, 

20465.506.616, 20465.506.444, 20465.506.514 и 20465.506.445. 

 

2. Определя цена на имота по т. 1, в размер на 2 864.00 лева без ДДС. 

Купувача дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

3. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 17.07.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 133 от 

17.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 130 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на община Девин, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на пристройка на един етаж към жилищна сграда с кадастрален номер 

20465.503.668.5, със ЗП- 21 кв. м., в общински недвижим имот, УПИ ХIV, пл.№ 668, 

кв. 22, имот с кадастрален номер 20465.503.668 по кадастрална карта на гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, целия с площ 647 кв. м., с АОС № 2477/15.12.2015 г. 

на Славка Ясенова Попова. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 17.07.2018 г. относно: 

Включване в „Програмата за разпореждане и управление на общинска собственост 

за 2018 г.” раздел II – замяна и ликвидиране на съсобственост на поземлен имот с 

идентификатор № 73105.501.188 в с. Триград и извършване на разпоредителни 

сделки. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Кмет, колеги ПК 

„УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 134 от 17.07.2018 г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Всичко подробно е обсъдено в комисията. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 131 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел II – Замяна и ликвидиране 

на съсобственост: 52/432 кв.м. ид. части от поземлен имот с идентификатор 

№73105.501.188, с. Триград, община Девин, област Смолян. Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 

10м. 

2. Дава съгласие, да бъде прекратена чрез продажба дела на общината, 

съществуващата съсобственост между Община Девин, като собственик на 52/432 ид. 

части от поземлен имот 73105.501.188, УПИ IV, кв.16, по ПУП на с. Триград , при 
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граници и съседи: 73105.501.509, 73105.501.191, 73105.501.195, 73105.501.187, с 

обща площ на целия урегулиран поземлен имот 432 кв. м. Трайно предназначение 

на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 

м. и Георги Димитров Коюмджиев, от гр. Смолян ул. „Евридика” № 8, вх. Б, ет. 2, ап. 

18, като собственик на на 1/6 ид. части чрез покупко - продажба за цена от515.00 

лв./петстотин и петнадесетлева/ без ДДС. Представена е декларация за съгласие от 

Стефан Иванов Станчев /съсобственик/ и Славка Димитрова Коюмджиева 

/съсобственик/, че се отказват от правото за закупуване на 52/432 ид. части и дават 

своето съгласие същите да бъдат закупени от Георги Димитров Коюмджиев.  

 

3.Делигира права на Кмета на Община Девин, да извърши необходимите 

действия по подписване на договора за прекратяване на съсобствеността. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

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

 

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

 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 17.07.2018 г. относно: Отдаване 

под наем на общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО-135 от 17.07.2018 г. 

като предлага срока за отдаване под наем да бъде за 1 /една/ година. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Заповядайте г-жо Василева.  

 

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

колеги не ми допадна тази ДЗ и по време на почивката във връзка с това, че в 

единият имот под наем пише за царевица, а другият за търговска дейност и двата 

имота са за търговска дейност. Като е за царевица, аз споделих на г-н Даскалов, че 

ми звучи, че трябва точно определено лице, което се занимава с царевица да го 

спечели и да се знае кое или трябва да задължи човека да продава царевица. 

Според мен е редно и двата да бъдат търговски обекта. Незнам може би г-н Даскалов 

има нещо в напредвид.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-жо Василева. Други колеги. Заповядайте 

г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Да там в момента се продава царевица и може би 

затова така е записано. Системата за поставяне е точно по този начин е 

направена и затова така е записано. Мисля, че няма проблем да го 

променим или пък в последствие да се продава нещо друго и да бъде 

павилион за търговски цели не само за царевица. 

 

Г-жа Василева:- Ако някой спечели търга, който не продава царевица.  
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Г-н Даскалов:- Така в момента е скицата и схемата за поставяне на 

тези павилиони за царевица и затова така е залегнало в ДЗ и според мен 

няма пречки да се премахне. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги наистина г-жа Василева е права, защото ако човекът, които продава в случая 

посочваме, че това е обект в които, ще се продава царевица и ако този човек реши 

да продава нещо друго. Така взето нашето решение означава, че все едно ние го 

задължаваме да продава само и единствено царевица. По добре предлагам да бъде 

записано за търговска цел независимо какво, ще се продава вътре. По добре е така 

дори и за самите собственици. Така, че това ми е предложението. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги. Позволете ми да 

направя едно разяснение както каза г-н Даскалов схемата е издадена от 

архитекта на Община Девин е записано точно за поставяне на павилион за 

продажба на царевица. Съгласно чл. 56, ал. 1, ако е променяно в момента 

решението няма да има съвместимост със схемата, която е изработена от 

архитекта и рискуваме точно в тази си част да ни върнато решението. Ако 

схемата бъде променена по друг начин за търговски обект без да се промени 

точната конкретика тогава може би, ще бъде само за търговска дейност. В 

момента няма да има съответствие между решението и схемата, която е 

издадена от архитекта на Община Девин. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Оттеглям си предложението и нека да остане така. 

 

Г-н Чаушев:- Други колеги. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги точно за това беше предложението да е за 1 /една/ година, за да може 

евентуално следващата година, ако има някой друг предложение да си подаде 

заявление за предоставяне. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Тогава съгласна съм с вас така, че ви моля тези 

неща да се контролират, защото в този павилион не се продава само 

царевица. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Ако няма предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Има предложение от ПК за срока на договора за 

отдаване под наем, защото в проекта за решение на общински съвет е 

дадено за срок до 10 /десет/ години. Предложението на комисията по 

„УТОССГС” е срока да бъде за 1 /една/ година. Подлагам на гласуване 

предложението на комисията терените да бъдат отдадени за срок от 1 /една/ 

година и който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

I.Дава съгласие да бъдат отдадени под наем след провеждане на публичен 

търг за срок от 1 година на: 

 

1. Терен с площ 3 кв. м. в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. 

„Освобождение”,попадащ в имот с идентификатор № 20465.502.5029, предназначен 

за поставяне на преместваем търговски обект павилион – за продажба на царевица, 

съгласно изготвена схема за поставяне на Гл. архитект на Община Девин, с месечен 

наем от 4.20 лв., съгласно Приложение №1, раздел I, р. 6, к. 10 от Наредба №2 на 

Община Девин. 

 

2. Терен с площ 4.5 кв. м. в гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. 

„Освобождение”,попадащ в имот с идентификатор № 20465.502.5029, предназначен 

за поставяне на павилион за търговска дейност, съгласно изготвена схема за 

поставяне на Гл. архитект на Община Девин, с месечен наем от 6.30 лв. съгласно 

Приложение №1, раздел I, р. 6, к. 10 от Наредба №2 на Община Девин. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 
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Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 24 точка от дневния ред 

24.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 18.07.2018 г. относно: 

Продължаване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за 

водовземане на минерална вода –от находище Беденски бани, община Девин, област 

Смолян на „Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 
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Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

ПК „УТОССГС” дава отрицателно становище с 4 /четири/ гласа „Въздържали 

се” и 2 /два/ гласа „Против” по ДЗО – 136 от 18.07.2018 г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ - 16 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на 

Закона за водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от 

Закона за водите, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Продължава срока на действие на Разрешително № 2/29.07.2016 г. за 

водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение Сондаж 

№ 4, с титуляр„Пампорово Вилидж Мениджмънд” ЕООД, със седалище и адрес на 

управление – гр. Смолян, ул. „Евридика” № 11, за  обект хотел „Форест Глейд” в КК 

Пампорово, м. „Караманджа”, община Смолян, област Смолян,с годишен обем – до 

320 куб.м., за срок от 10 години от датата на влизане в сила на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ПРОТИВ” 

Джамал Байрам Читак – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Дияна Асенова Чаушева – „ПРОТИВ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 
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Здравко Митков Стоянов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Младен Златков Корчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Наташа Владимирова Василева –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Руси Вадимов Чаушев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Свилен Хариев Виденов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Христина Тошкова Димитрова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”” 

 

1 - ЗА, 2- ПРОТИВ, 12 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.КВОРУМ – 15. Не се Приема 

 

Пристъпваме към 25 точка от дневния ред 

25.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 23.07.2018 г. относно: 

Одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 122014,част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и част от ПИ 

122144 (ПИ с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002(ПИ с проектен номер 

122150) в местността „Калявища” в землището на с. Брезе, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 136 от 

18.07.2018г. 

 

Г-н Чаушев:-Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Искам да изразя едно удовлетворение, че един проблем започнат от 2016 г. 

най после намери своето решение. Всички сме запознати става въпрос за 

разрешението на гробищният парк в село Брезе. След дълги и тежки 

процедури относно съгласувания в различни видове институции най после 

стигнахме до едно окончателно решение на общински съвет с което даваме 
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възможност належащ проблем в село Брезе най-после да бъде решен. 

Изказвам моята благодарност към така свършената работа и това което ние 

ще вземем като решение.  

Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ - 14 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 134 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява ПУП-ПРЗ за ПИ 122014,част от ПИ 122013 (ПИ 122145 и част от 

ПИ 122144 (ПИ с проектен номер 122146)) и част от ПИ 122002(ПИ с проектен номер 

122150) в местността „Калявища” в землището на с. Брезе, община Девин. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 26 точка от дневния ред 

26.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 23.07.2018г. относно: 

Одобряване на ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути на съществуващ 

водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки”,землище с.Триград, 

община Девин до съществуваща къща за гости в ПИ 73105.10.32. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „УТОССГС”, г-н Виденов имате думата. 

 

Г-н Виденов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги 

и гости ПК „УТОССГС” дава положително становище по ДЗО – 140 от 

23.07.2018г. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. 

Обсъдени са подробно в комисиите, но ако има нещо допълнително 

заповядайте. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Одобрява ПУП – Парцеларен план за учредяване на сервитути на 

съществуващ водопровод и шахти от каптиран естествен извор „Попини лъки”, 

землище с. Триград, община Девин до съществуваща къща за гости в ПИ 

73105.10.32. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 27 точка от дневния ред 

27.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 31.07.2018 г. относно: 

Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2017 г. и предстоящи задачи за 2018 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Имате думата за 

предложения по ДЗ. Ако няма аз имам едно предложение да дадем думата на 

г-н Радев може той да иска нещо да ни каже. Заповядайте г-н Радев. 

 

Г-н Радев:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, Уважаеми 

господа общински съветници както всяка година внасяме ние информация за 
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извършената работа на противопожарната охрана. Тя всяка година е различна в 

зависимост от обстановката, когато лятото е по натоварено и има повече 

произшествия, а зимата зависи от комините. Това са стратегически данни. По 

важното е какви проблеми имаме за решаване от години. Внасяме едни и същи 

проблеми. Сега предстой санирането на културен дом тъй като от години е прието с 

нарушение с един вход и балкона, които е с 182 места. Това трябва да го изчистим, 

защото минава саниране и се издава решение за строеж. Започва рехабилитацията 

на уличната мрежа за квартала. Трябва да се направи подземна комуникация. По 

рано минаваха проекти по улицата, но когато е самата улица с проект ние залагаме 

да бъде подземната комуникация водопровод, канализация, асфалтиране и бордюри. 

С годините са направили на болницата пожарогасителна инсталация, но те са я 

направили на администрацията, но не се изисква от администрацията, а се изисква 

от отделенията. Затова съм писал частично обезопасяване. Когато направиха 

проекта го написаха по етапно изпълнение. Поради липса на средства остава на 

втори план. Много от под обектите си остават частично обезопасени. Така е и с 

читалищата. Всяка година си ги пиша тези неща. Когато се отпускат средства е те да 

са на 100%, за да знаем че обекта е обезопасен частично както бяха и за училищата 

и за детските градини. Сега когато мина санирането на детските градини се реши 

проблема.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Радев.  

 

Г-н Радев:- Ако има някакви интересуващи въпроси към мен съм 

готов да отговоря. 

 

Г-жа Василева:- Ние ще се постараем бюджета за следващата 

година да заложим някакви средства. Няма как на 100% да се решат нещата 

но както е започнато сега по етапно.  

 

Г-н Радев:- Както виждате информацията е бях подготвил март 

месец тъй като исках да има данни както и финансова рамка, защото по 

рано правих програма за три години, защото е ясно, че не може за една 

година да се обезопаси. Затова тези общински обекти ги карах да ми 

направят програма какви средства са предвидени или да се извлече 

програма какви средства са изразходвани. Тъй като закъсня информацията 

затова е внесена юли месец. Може да се направи някаква рамка, че 

общината е заделила толкова пари за противопожарни нужди. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Радев. Колеги имате ли нещо да 

споделите. Заповядайте г-н Устов.  
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Г-н Устов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги и 

гости тази информация, която е предоставена за работата на Районна служба 

пожарна безопасност и защита на населението е доста обстойна, но по скоро ми 

направи впечатление това което касае предстоящите задачи за 2018 г. и част от тях 

се решават поетапно. Искам да споделя своето мнение като ръководител на учебно 

заведение за работата на районната служба. Те изключително много стриктно и 

отговорно работят според изискванията на нормативната уредба. Понякога се налага 

от тяхна страна да се правят компромиси, който компромиси са за известен период 

от време докато се осигурят някакви средства за подобряване на нещата свързани с 

нормативната уредба. Ние всички отговорници които отговарят и в училищата и в 

кметствата трябва да оценяваме тяхната ангажираност към пожарната безопасност 

на сградата и да правим всичко възможно да предотвратяваме пожари в тези сгради. 

Искам да изкажа благодарност към службата затова, че се работи с тях много 

коректно и отговорно и е хубаво да продължат с тези взаимоотношения и да им 

пожелаем успех и по малко пожари и аварии.  

 

Г-жа Василева:-Благодаря, г-н Устов. Аз също искам да благодаря 

на г-н Радев, че винаги толкова отговорно се отнася с информацията която 

ни предоставя. В същото време искам да благодаря и като ръководител на 

едно звено, което много често общува с пожарната безопасност в Девин. 

Нямате си напредстава с какво желание и колко много време отделят да 

покажат какво се прави и нещо да научат децата от тях. От детската 

градина до 11 клас ние ги водим при тях и те толкова много се отзовават. 

Затова много искам да ви благодаря и винаги така да се всеотдаен. 

 

Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 136 

 

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

самоуправление и местна администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба 

"Пожарна безопасност и защита на населението" гр. Девин през 2017 г. и 

предстоящите задачи за 2018 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

 

1. Да се изготви финансова програма за обезопасяването на училищата, 

детските градини, читалищата и кметствата в община Девин за периода 2014-2020 г. 

във връзка с Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Девин. 

 

2. Да се предвидят необходимите средства за изпълнение на програмата за 

цялостното обезопасяване на подведомствените обекти, монтиране на ПИ и 

огнеустойчиви врати за отделяне на помещенията с директни изходи към 

стълбищните клетки в подведомствените обекти и МБАЛ - ДЕВИН, както и за 

обособяване на втори евакуационен изход на балкона в залата на Културния дом 

във връзка с изискванията на Наредба № Iз-1971 / 2009 г. за строително -

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.  

 

3. Да се предвидят средства за дейностите свързани с набирането, 

обучението на доброволците и направените разходи от доброволците при 

възникване на бедствия, аварии на територията на общината. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 28 точка от дневния ред 

28.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 08.08.2018 г. относно: Структура 

на училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и детските градини в 

Община Девин през 2018/2019 учебна година и формиране на паралелки под 

норматива на Приложение №7 на Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното образование  през 2018/2019 учебна година в Община 

Девин и осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. За становище на комисията 

по „ОМДСТК”, г-жа Димитрова имате думата. 
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Г-жа Димитрова:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, 

колеги и гости ПК „ОМДСТК” дава положително становище по ДЗО – 145 от 

08.08.2018 г. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Колеги имате думата за разисквания по 

ДЗ.Заповядайте г-н Устов. 

 

Г-н Устов:- Уважаеми г-н Председател, Уважаеми г-н Даскалов, колеги и 

гости отговарящи за образуванието в общината наистина крайната сума е доста 

тежка за общината. Въпроса е този да кажем, че Гьоврен Грохотно, Лясково ще се 

справим макар да кажем, че Лясково с тази сума но като защитено училище ще 

получи допълнително финансиране и ще подсигури един нормален възпитателен 

процес там. Не е доста обнадеждаващо по отношение на бюджета за Селча,Осиково, 

Настан и Триград. За сега да кажем, че Настан са закъсали с една заплата, но до 

края на годината ще станат две. Селча, Осиково и Триград са паднали под 

норматива и нямат да имат допълнително финансиране като защитени училища. По 

този въпрос явно, че началника на регионалното управление г-жа Семерджиева е 

разговаряно с нея била е тука, но регионалното управление на образованието не 

разполага с финансови ресурси. Тогава някакви разговори г-н Даскалов провеждали 

ли сте с министъра на образуванието след като знаем каква е ситуацията в общината 

и вие какво ще кажете по този въпрос. 

 

Г-н Даскалов:- Не са провеждани разговори с министъра на 

образуванието и не виждам ако ги проведем тези разговори с какво може да 

си помогнем, защото той за да направи нещо допълнително, ще влезне в 

нарушение на нормативната уредба. Ясно е казано ако се вземе решение от 

общинския съвет при условие че финансиращият орган които сме ние има 

достатъчно средства за дофинансиране такива паралелки. В този смисъл 

тези неща зависят от нас. Дори и да искаме някаква специална помощ от 

министъра на образуванието няма как да я получим защото в такова 

състояние не сме само ние в страната. Училища със същата необходимост 

има в цялата страна и няма как министерството на образуванието да 

отреагира на всички.  

 

Г-н Устов:- Мисълта ми е че след като се знае какви са географските 

особености в нашият район може би, ще се предложи да има изменение на 

нормативната уредба от министерството да паднат защитените училища под 

десет. 
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Г-н Даскалов:- Това вече е правено, но явно не е прието. Ние няма 

проблем да направим една среща с министъра и да разискваме пак тези 

неща. Макар, че миналата година всички знаете беше направена една 

промяна вече, която от значителна степен беше благоприятна точно за 

такива райони като нашият. По този начин ние получихме по добро 

финансиране отколкото сме получавали от предходни години, но на този 

етап друго не може да се направи. 

 

Г-н Устов:- Още един въпрос. Специално за селата Триград, Селча и 

Осиково, защото Настан пак могат да се справят, но там положението ще 

бъде много зле и имаме ли възможност да осигурим допълнителни финанси? 

 

Г-н Даскалов:- За допълнителните финанси това са тези, който са 

заложени тука. Тези средства са необходими за нормалното функциониране 

на всички училища и по конкретно на тези трите. Другото, което можем да 

направим е по някакъв начин към което ще се стремим специално за 

Осиково е да бъдат осигурени още деца в приемни семейства така, че 

техният брой да надхвърли 10 /десет/. За Селча е необходимо едно или две 

деца също да надхвърлят 10 /десет/ и в Триград е същото положение и там 

има недостиг от едно дете. Така, че ще се постараем и да направим всичко 

възможно да привлечем хора или пък да родители с деца и да ги задържаме 

там, за да могат и поне догодина да имат поне 10 /десет/ деца в училище на 

трите места. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Ако позволите, аз искам да 

засиля вниманието и да питам г-н Даскалов, ако ви направи впечатление 

колеги ние такива ДЗ и такива Решения сме вземали предходните години 

относно: формиране на паралелки извън норматива на училищата и детските 

градини и съответно сме гласували определените средства за дофинансиране, които 

бяха в по малък размер отколкото тази година. С една такава уговорка, че 

училищата и детските градини специално училищата, ще гледат да се справят в 

рамките на бюджета, които им се отпуска целево от държавата. Досега не сме имали 

никакъв проблем с дофинансирането и тези пари не бяха търсени от директорите на 

училищата с изключение на една доставка за учебници. Въпросът тук г-н Даскалов е 

следният в последните изменения в закона за наредбата за финансирането на 

институциите доколкото знам тази сума от 175 000 лв. трябва да залегне към 

бюджета на Община Девин за следващата година и на училищата. Тук може да се 

появи един момент, че те ще почнат да си ги търсят и въпросът е че ние догодина в 

бюджета на общината може би тези средства трябва да ги предвидим като разходи и 

да може да ги подпомогнем  тяхното функциониране, защото те ще отпаднат като 

защитени училища към 15 септември след като се направи образец едно. Те 
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разполагат с една сума от 32 000 лв. относно защитеният статут. Те не че няма да 

функционират в рамките на 1,2,5 или 8 деца, въпроса е че се губят едни 32 000 лв., 

които се дават  за тези  училища и трябва ние тези средства да ги предвидим за 

следващият бюджет и да видим какво може да се направи от тук нататък защото 

положението от година на година ще става по зле отколкото е тази година. Ние 

имаме намерение и ще направим среща с директорите на училищата в населените 

места. Не можахме да я осъществим тази седмица поради ангажименти, за да им 

обясним какво е положението защото в крайна сметка когато става въпрос за нещо 

всичко опира пак до пари. Ще застанат пред вашият кабинет и пред общински съвет 

и ще кажат дайте си ни тези средства. Положението не е розово така го виждам аз. 

Заповядайте г-н Устов.  

 

Г-н Устов:- Едно предложение може ли? Когато се обаждате на 

директорите на училищата нека на тези срещи да бъдат и членовете на 

общински съвет. 

 

Г-н Чаушев:- Да. Г-жа Бешева е тук когато ние говорихме с 

директорите на училищата и сме поканили родителите и всички, които учат 

там заедно и с кмета, но просто тази седмица не можа да се осъществи тази 

среща, но предполагам следващата седмица ще направим тези срещи за да 

може да ги коментираме нещата. Заповядайте г-жо Бешева, ако има нещо 

вие да добавите. 

 

Г-жа Бешева:- Тук съм си взела справка какъв е бил бюджета на 

тези училища в Осиково общият бюджет е бил 103 000 лв., но на база на 

тези деца, ще им се полагат. Ние не знаем каква е формулата както и дали 

ще бъдат променени тазгодишните стандарти, които бяха въведени за първа 

година, но ако са по този начин стандартите за институция, за паралелки, 

за ученици и регионален коефициент, аз грубо сметнах, че за Осиково 

разделено на 1/12 месечно биха разполагали с 6 200 лв. Директорката на 

Осиково ни е писала, че с персонала с който мисли да работи тази учебна 

година е 1 /един/ директор, 2 /двама/ учителя на половин щат чистач и 

счетоводител на хорариум като имаме в предвид, че се очаква да се въведат 

увеличение на учителските, директорските и евентуално и на минималната 

работни заплати. Да не говорим че ще имат и други нужди като ток, вода и 

други режийни разноски, които не знам как си ги биха покрили. Така в този 

момент ми се струва страшно малко средствата. Ако евентуално допускаме, 

че правителството ще повиши размера на единният разходен стандарт като 

имаме в предвид, че е планирано увеличение на учителските заплати и от 

там би могло, но какво ще бъде и как ще бъде. Според мен трябва да се 

приеме в сегашният му вид, а след нова година практиката ще покаже, 
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формулата ще покаже при която трябва да се обсъди при кмета. Така, че 

нещата ще покажат те как ще продължат. Благодаря.  

 

Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Това беше добро уточнение. Други 

колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

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

т. 3 от ЗМСМА, чл. 68, ал. 2-6, чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за 

финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование /Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г./ 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

І. Утвърждава структурата на училищата, детските градини и центровете за 

подкрепа за личностно развитие /ученическо общежитие и общински детски 

комплекс/ в Община Девин за учебната 2018/2019 година, както следва: 

 

а/ Училища: 

1. Средно училище „Христо Ботев” – гр. Девин 

2. Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Девин, кв. Настан 

3. Основно училище „Гео Милев” – с. Грохотно 

4. Основно училище „Пейо Яворов” – с. Гьоврен 

5. Основно училище „Иван Вазов” – с. Триград 

6. Основно училище „Отец Паисий” – с. Селча 

7. Основно училище „Христо Ботев” – с. Лясково 

8. Основно училище „Димитър Благоев” – с. Осиково 

9. Професионална гимназия по електротехника „А.С.Попов”, гр. Девин 

 

б/ Центрове за подкрепа за личностно развитие: 

1. ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски” – гр. Девин 

2. ЦПЛР - Общински детски комплекс – гр. Девин 

 

в/Детски градини: 

1.Детска градина  „Здравец” – гр. Девин – 5 групи  

2.Детска градина „Изворче” – гр. Девин – 4 групи  

78 
 



 

Протокол № 12 от 16.08.2018 година 
 

• 2.1.Филиал кв. Настан  - 1 смесена целодневна група 

• 2.2.Филиал с. Лясково – 1 полудневна група 

3. Детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно  

4. Детска градина „Радост” – с. Гьоврен  

• 4.1.Филиал с. Триград – смесена целодневна група  

 

ІІ. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 

 

а/ Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование Общински 

съвет – Девин дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на учениците не 

по-малко от 10 за учебната 2018/2019 по училища, както следва: 

 

1. СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 

Х б клас – 17 ученика  

 

2. ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин  

VІІІ клас – 14 ученика  

ХІ клас – 11 ученика  

Общо:88 ученика – дневна форма 

 

3. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

І клас и ІV клас – 11 ученика /4 ученика + 7 ученика/ - 1 слята паралелка  

VІ клас – 10 ученика - 1 самостоятелна паралелка  

 

4. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

V клас – 14 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

VІ и VІІ клас – 14 ученика /7 ученика +7 ученика/ - 1 слята паралелка  

 

5. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 

VІ клас – 12 ученика – 1 самостоятелна паралелка  

 
б/Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образовани Общински 

съвет – Девин възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред 

Началника на Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на 

разрешение за формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както 

следва: 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 
 
ІІ и ІІІ клас – 8 ученика /2 ученика + 6 ученика/ - 1 слята паралелка 

V клас и VІІ клас – 7 ученици /3 ученика + 4 ученика/ - 1 слята паралелка  
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ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 
 

І клас – 9 ученика - 1 самостоятелна паралелка 
 

ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 
 
V и VІІ клас – 9 ученика /5 ученика +8 ученика/ - 1 слята паралелка  

 
ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

 
І клас – 2 ученика - 1 самостоятелна паралелка 

ІІ клас и ІІІ клас  – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка 

VІ клас и VІІ клас – 3 ученика /1 ученик +2 ученика/ - 1 слята паралелка 

 

ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 
 

І клас и ІІ клас – 3 ученика /2 ученика +1 ученик/ - 1 слята паралелка 

ІІІ клас и ІV клас – 6 ученика /3 ученика + 3 ученика/ – 1 слята паралелка 

Vклас и VІ клас – 8 ученика /4 ученика + 4 ученика/ – 1слята паралелка  

VІІ клас – 6  ученика  – 1 самостоятелна паралелка  

 

ОУ „Отец Паисий” – с. Селча 
 

ПГ– 3 ученика - 1 самостоятелна паралелка 

І клас и ІІ - клас – 2 ученика /1 ученик +1 ученик/– 1 слята паралелка 

V клас – 3 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 
ОУ „Димитър Благоев” – с. Осиково 

 
ПГ и ІІ клас – 2 деца - 1 слята паралелка 

І клас и ІІІ клас  – 3 ученика – /2 ученика + 1 ученик/ – 1 слята паралелка  

 

ІІІ.Утвърждава дофинансиране на общинските училища за утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2018/2019 година при единни разходни стандарти 

– 1 609 лева /хиляда шестотин и девет лева/ за неспециализираните училища; 2 143 

лв./две хиляди сто четиридесет и три лева/ за специалност „Компютърна техника и 

технологии”; 1 956 лв. /хиляда деветстотин петдесет и шест лева/ за специалност 

„Организация на хотелиерството”; 1 591 лв. /хиляда петстотин деветдесет и един 

лева/ за специалност „Стопанско управление и администрация” и 1 355 лв. за дете 

5-6 годишна възраст в полудневна група /Съгласно Решение №277 от 24.04.2018 г./ 

както следва: 

 

№ Училище 

Общ размер на необходимите средства/лв./ 
за дофинансиране на основни училища и ПГЕ 

„А.С.Попов” за 2018/2019 учебна година  
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1 
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" –  
гр. Девин, кв. Настан 28 318.40

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 6 114.20

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 7 723.20

4 ОУ”Иван Вазов” – с. Триград 35 076.20

5 ОУ”Христо Ботев”- с.Лясково 39 581.40

6 ОУ "Отец Паисий" - с. Селча 28 047.60

7 ОУ "Димитър Благоев" - с. Осиково 26 065.80

8 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 4 050.40

Всичко: 174 977.20
 
 
Съгласно чл. 68, ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование /Изм. и доп. – ДВ, бр. 31 

от 2018 г., в сила от 01.01.2018 г./ - тези средства задължително се включват в 

бюджетите на училищата, за които първостепенният разпоредител с бюджет е 

разрешил формирането на паралелки с брой на учениците под минималния. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 29 точка от дневния ред 

29.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 13.08.2018 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. ДЗ има положително 

становище на ПК „БФЕФП”. Ако имате нещо допълнително за разисквания 

заповядайте. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 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 Наредба за 

условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за 

следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на 

бюджета на община Девин,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Актуализира бюджета на община Девин за 2018 година както следва: 

 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

606 Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 

 129 312 129 312 0

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 49 766 55 766 + 6 000

„Текущ ремонт” 10-30 79 546 73 546 - 6 000

619 Други дейности по 

жилищното 

строителство, 

благоустройство и 

регионално развитие 

 76 395 56 395 - 20 000

„Изграждане на 

инфраструктурни обекти” 

52-06 76 395 56 395 -20 000

322 „Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии” - 

дофинансиране 

 

0

 

20 000 + 20 000

„Придобиване на друго 52-03 0 20 000 + 20 000
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оборудване, машини и 

съоръжения 

878 „Приют за 

безстопанствени 

кучета” 

 15 000 15 000 0

„Храна” 10-11 3 000 2 500 - 500

„Материали” 10-15 3 000 0 - 3 000

„Разходи за външни 

услуги” 

10-20 9 000 12 500 + 3 500

 

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2018 година, както 
следва: 
 
 
№ по ред Наименование на обекта 

 
План  
2018 г. 
било 

Става 

619 §52-06 Възстановяване на съществуваща търговска 
сграда- работилница за топли закуски и 
тестени изделия - СМР -19000 лв. и СН - 
1000 лв. 

 

20 000 0

322 §52-03 „Изграждане на отоплителна инсталация” в 
ОУ „Христо Ботев” с. Лясково 

0 20 000

606 §52-06 Изграждане на тротоари в с. Триград 
 

20 000 26 000

606 §10-30 Текущ ремонт на улици и тротоари в град 
Девин 
 

52 280 46 280

 
3. Възлага на Кмета на общината да отрази промените по съответните 

функции, дейности и параграфи по бюджета на община Девин за 2018 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

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

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 30 точка от дневния ред 

30.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 13.08.2018 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Подкрепа за уязвими групи и 

членовете на техните семейства в община Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Уважаеми колеги ДЗ има 

положително становище на ПК „БФЕФП”, ако вие имате други 

разисквания,мнения и предложения заповядайте.Ако няма предлагам 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ - 11 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

64 867,32 лв. (шестдесет и четири хиляди осемстотин шестдесет и седем лева и 

тридесет и две стотинки.) за изпълнение на проект „Подкрепа за уязвими групи и 

членовете на техните семейства в община Девин”, финансиран от Оперативна 

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

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2019 г. 

 

4. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 31 точка от дневния ред 

31.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 14.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за ползване на краткосрочен кредит от фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация на 

проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Уважаеми колеги ДЗ има 

положително становище на ПК „БФЕФП”, ако вие имате други мнения и 

предложения заповядайте. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 140 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд за 

органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” по силата на който да 

поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект „Общностен 

център за деца и семейства в риск – гр. Девин”, финансиран от Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на 
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бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура „Услуги за ранно 

детско развитие”,   при следните основни параметри: 

• Максимален размер на дълга –84 474лева (осемдесет и четири хиляди 

четиристотин седемдесет и четири лева). 

• Валута на дълга – лева 

• Вид на дълга – краткосрочен дълг, поет с договор за общински заем; 

• Условия за погасяване: 

- Срок за погасяване на кредита– до 12 месеца, считано от датата на 

подписване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от Управляващия 

орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.004-

0034-C01 и/или от собствени бюджетни средства. 

• Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

• Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

•  Начин на обезпечение на кредита: 

– Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ №BG05M9OP001-2.004-0034-C01, сключен с Управляваващия 

орган на съответната Оперативна программа, постъпващи по банкова сметка, 

вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

– Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1, 

букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения 

на община Девин по чл. 52, ал. 1, букви „а” и „б” от Закона за публичните финанси, 

включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по 

която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог. 

 

2.Възлага и делегира права на Кмета на община Девин да подготви искането 

за кредит, да го подаде в офиса на ФОМСБ- ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за 

кредит и договорите за залог, както и да извърши всички останали необходими 

правни и фактически действия по изпълнение на решението по т.1. 

 

3. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 
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Велизар Викторов Шанов -„ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 32 точка от дневния ред 

32.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 15.08.2018 г. относно: Даване на 

съгласие за удължаване срока на Договор №935/08.12.2017 г. за кредит от фонд 

„ФЛАГ” ЕАД за реализация на проект „Общностен център за деца и семейства в риск 

– гр. Девин” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-н Даскалов. Има положително становище 

на ПК„БФЕФП”. Колеги имате думата за разисквания по ДЗ. Ако няма 

предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ - 13 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение №157/30.11.2017 г. по т. 2 в частта на условия за 

погасяване, както следва: 

 

• Условия за погасяване – до 25.05.2019 г., с възможност за предсрочно 

погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

 

2. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60 от АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Велизар Викторов Шанов -„ ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова –„ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова -„ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 33 точка от дневния ред 

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

 

Г-н Чаушев:- В момента няма предварително записани от граждани. Вие 

ако имате нещо допълнително. 

Ако няма, закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря Ви за 

участието. 

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова/Дата:                           / 
Младши експерт К ОбС- Девин 


