
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

  
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 15 от 19.09.2019 година 
 
 

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

19.09.2019 година /четвъртък/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

 

На заседанието присъстват: 

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 12 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Елка Станчева – Секретар  

Захаринка Шапкова – Главен счетоводител 

Светослав  Пуртев – Главен специалист ТОНМ ГК 

Мария Седянкова – Главен специалист ТОНМ 

Галя Бочукова – Младши експерт общинска собственост 

Джамал Юрук – Еколог - зелени системи 

 

Гости – граждани /сем. Младенови/ 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми г - жо Станчева, Уважаеми колеги, Уважаеми гости 

на настоящото заседание. На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинска администрация има наличие на кворум. Господин 

Даскалов днес отсъства и с Пълномощно с изх. № 20 от 18.09.2019 г. на община 

Девин и вх. № КО - 246 от 19.09.2019 г. на общински съвет - Девин, г-жа  Елка 

Станчева – секретар на общината ще го представлява.  От 17 общински съветника 

присъстват 12 общински съветника, отсъстват 5 по уважителни причини. Откривам 

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

ЗМСМА. Предварително ви е раздаден ДР. Предполагам всички сте се 

запознали с него. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДР. 

Заповядайте. 
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Искам да направя едно уточнение т.27 Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 

от 12.09.2019 г. относно: Разпореждане с общински имот е входирана в ДР, но не е 

качена, тъй като самия вносител на ДЗ е оттеглил, тъй като бяха настъпили едни 

промени в разпореждане на общински имоти, касаещи ликвидиране на 

съсобственост  в един поземлен урегулиран имот.  След проверка на ДЗ, се оказа, че 

няма как да стане, стартира се друга процедура. Предлагам на нейно място, да влезе 

ДЗО - 159 от 13.09.2019 г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза на община 

Девин за периода 2020 – 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на 

разходите за местни дейности, поради факта, че до края на месеца тя трябва да 

бъде и изпратено до Министерство на финансите. 

 

 Други предложения относно ДР имате ли. Ако няма предлагам да прекратим 

разискванията. Който е съгласен да прекратим разискванията, моля да гласува: 

 

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

 

Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 12.09.2019 г. относно: 
Одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен 

договор № BG16RFOP001-2.002-0040-C01 по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-2.002-0040 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2”, 

проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община 

Девин.”  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 194 от 20.12.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 193 от 20.12.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда - гр. Девин, община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 179 от 28.11.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районното 

управление - Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 157 от 24.10.2018 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване 

на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация 

на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура - Обединено детско заведание „Здравец” и 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 12.09.2019 г. относно: 
Актуализация на бюджета на община Девин за 2019 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 12.09.2019 г. относно: 
Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 89/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 68/30.05.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 126/16.08.2018 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 130/16.08.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 73/30.05.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 86/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 88/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 42/29.03.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 127/16.08.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 87/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 74/30.05.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 09.09.2019 г. относно: 
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти с 

идентификатори 20465.502.1604 и 20465.502.1605, участващи в УПИ XXXII, кв. 72 - 

по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 11.09.2019 г. относно: Продажба 

на УПИ-V, кв. 81 имот с идентификатор 20465.504.1552 по ПУП на гр. Девин частна 

общинска собственост със собственици на законно построена в него сграда чрез 

подадено заявление от Йорданка Димитрова Георджиева и Веселин Димитров Кочев. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 12.09.2019 г. относно: 
Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия 

гробищен парк в УПИ III - Гробищен парк, кв. 26 по плана на с. Гьоврен, община 

Девин с ПИ 18424.3.500 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016027 по КВС/, ПИ 18424.3.501 по 

КК на с. Гьоврен /ПИ 016028 по КВС/, ПИ 18424.3.502 по КК на с. Гьоврен / ПИ 

016029 по КВС/, ПИ 18424.3.503 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016030 по КВС/ - 

земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 12.09.2019 г. относно: 
Одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска 

земя за ПИ 03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден, /ПИ 073030 по КВС/ в 

м. „Радва ливада”, землище с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ I - Гробищен парк, 

кв. 1 по плана на м. „Радва ливада”, землище с. Беден. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 12.09.2019 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване на ПУП - ПУР, за промяна на част от улична регулация от 

о.т. 584 до о.т. 586 на ул. „Кокиче”, промяна на УПИ III, УПИ II и УПИ I в кв. 138 по 

ПУП на гр. Девин на ПУП - ПУР и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 21.08.2019 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за част от централна градска част – 

ул. „Освобождение” – частична промяна на улична регулация, УПИ VІІІ и УПИ Х - 

357 в кв. 36 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.502.5029 и ПИ 

20465.502.357. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 09.09.2019 г. относно: 
Прекратяване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. продължено с 

Решение № 5-прс/16.10.2018 г., преиздаване на ново разрешително на „Валко 
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България” ООД и продължаване на срока му на действие за водовземане на 

минерална вода - от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 12.09.2019 г. относно: 
Управление на общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

27. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 13.09.2019 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на община Девин за периода 2020 – 2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Колеги, който съгласен с така направеното предложение за дневен ред, моля 

да гласува: 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 12.09.2019 г. относно: 
Одобряване на Запис на заповед от община Девин в полза на Министерство на 

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма „Региони в растеж” - Главна дирекция „Стратегическо планиране и 

програми за регионално развитие”, обезпечаваща плащане по Административен 

договор № BG16RFOP001-2.002-0040-C01 по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOP001-2.002-0040 „Енергийна ефективност в периферните райони – 2”, 

проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община 

Девин.”  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-жо Тодорова 

председател на ПК „БФЕФП”. 

 

Г-жа Тодорова: - ДЗ има положително становище от ПК.  
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 4 

и ал. 5 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

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

регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на Оперативна 

програма «Региони в растеж» 2014-2020 – Главна дирекция «Стратегическо 

планиране и програми за регионално развитие» за сума в размер на 352 680.06 лв. 

(триста петдесет и две хиляди шестстотин и осемдесет лева и шест стотинки) за 

обезпечаване на авансово плащане по Административен договор № BG16RFOP001-

2.002-0040-C01 по Оперативна програма «Региони в растеж» 2014-2020, процедура 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.002-0040 

«Енергийна ефективност в периферните райони-2», проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”. 

 

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

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

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев - „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

10- ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12 Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 194 от 20.12.2019 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-жо Тодорова 

председател на ПК „БФЕФП”. 

 

Г-жа Тодорова: - ДЗ има положително становище от ПК.  



 

Протокол № 15 от 19.09.2019 година 

9 
 
 

   
 

 

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Василева. 

Г-жа Василева: -  Ако разпределението на събраните суми от 

частен съдебен изпълнител влизат от събраните собствени приходи на 

общината ще бъде погасена сумата по кредита, ако не бъде, плюс 22 677 

санкции и в следващите няколко докладни тези суми, сумата е доста 

солидна, която остава за бюджет 2020 г. Благодаря ви. 

 

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

Шапкова. 

 

Г-жа Станчева: - Госпожа Шапкова е в залата, точно за да обясни 

процедурата. 

 

Г-жа Шапкова: - Във връзка с поставения въпрос на госпожа 

Василева отговарям следното: - Трите докладни записки, които са за 

кредити за удължаване срока са включени в един Рамков договор към фонд 

„Флаг”. Затова и в трите докладни този абзац се повтаря. Задължението към 

фонд „Флаг” по този Рамков договор към настоящия момент е 380 000 лв. 

затова от 380 000 лв. като извадим сумите събрани, които сме ги посочили  

в решението 82 000 лв., които са гласувани с решението 275 000 лв. които 

са ще стане 22 000 лв., които ще станат в бюджет и 2020 година, затова 

този абзац се повтаря и в трите докладни, защото е сключен рамков договор 

с фонд „Флаг”. 

 

Г-н Чаушев: -  Благодаря госпожо Шапкова. Заповядайте госпожо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Госпожо Шапкова, общата сума в трите докладни е 

една и съща. 

 

Г-жа Шапкова: - Общото задължение по договора към фонд „Флаг” 

и в трите докладни е 380 000 лв. когато се разпределя така събраните суми 

от частния съдебен изпълнител се с разпределят. Ние точно това обжалваме, 

парите за пожарната са дошли по сметката от управляващия орган и не е 

необходимо собствените средства на бюджета на общината да бъде 

погасяван кредит за който са дошли средства от управляващия орган. 
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Г-н Чаушев: -  Други колеги. Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Искам да попитам следното: - Защо се стигне до 

запор на сметките на община Девин при положение, че преди една година 

слушахме отчета на господин кмета, колко много задължения е платила 

общината. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-жа Шапкова 

 

Г-жа Шапкова: - Госпожо Чаушева по отношение на запора на 

сметките отстъпването на мандата на този общински съвет ние непрекъснато 

казваме, че имаме запор на банковите сметки на общината. Задълженията са 

от предходния мандат погасяват се задължения към „Родопа Трейс” 

обяснявали сме ги и на публичното обсъждане на кредита за разплащане на 

просрочените задължения надълго и нашироко. Обяснявали сме какви са 

задълженията на общината и продължавам да казвам до момента в който ние 

не погасим тези задължения, но вече сме ги погасили към банковия кредит 

на база споразуменията, но по реда на Закона за особените залози 

независимо, че събраните суми са по изпълнителните дела. Давам пример. 

Например за „Родопа Трейс” по изпълнителното дело, което е образувано от 

при частния съдебен изпълнител за „Родопа Трейс”, средствата които са 

събрани най-напред по реда на закона за особените залози се 

удовлетворяват вписаните поред особени залози. Например имаме банков 

кредит който е от 2009 година с Интернешънъл Асет банк, той е вписан като 

първи по ред особен залог и всички тези решения, които сме взели за 

ползване на кредит по фонд „Флаг”. Те също са вписани  на закона за 

особените залози. Затова и ние оспорваме това от средата на месеца 

септември, вече нямаме запор на банкови сметки поради заплащане на 

средствата към частните съдебни изпълнители със средствата, които вие сте, 

гласували по банковия кредит. 

  

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Чаушева. Реплика. 

 

Г-жа Чаушева: - Уточняващи въпроси: - Преди една седмица малко 

и повече при друга среща наистина стана ясно, че с този банков  заем са 

изплатени почти всички задължения. Тогава защо се налага да взимаме 

такива решения и защо не е дигнат запора, след като всеки един миг 

претендиращите запорирали сметките на общината и са си получили парите. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова: - Нямаме запорирани сметки. Община Девин няма 

запорирани сметки, след като през месец август ние сме изплатили 

задълженията към всички от които сме имали запорирани сметки. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря други заповядайте госпожо Чаушева. 

Дуплика. 

 

 Г-жа Чаушева: - Аз питам едно обаче ми се отговаря друго не 

питам дали имаме запорирани сметки питам защо се налага да взимаме това 

решение след като нямаме запорирани сметки. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря други заповядайте госпожо Шапкова. 

  

 Г-жа Шапкова: - Срокът тъй като все още не сме погасили сметката 

която имаме към фонд „Флаг”, това сме написали в докладната записка 

средствата за полицията са постъпили на четвърти юни, но тъй като имаме 

разпределение, което ние обжалваме, затова се налага ,тъй като срока на 

договора изтича на 23 септември се налага на решение което излезна от 

съда на база да удължим срока до 25-ти март 2010 г. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря, госпожо Шапкова бяхте достатъчно 

изчерпателна. Заповядайте госпожо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова: - Ако ми позволите господин председател, само да 

допълня към госпожа Чаушева, става въпрос следното, че при частен 

съдебен изпълнител се държат едни неправомерно 300 хиляди лв., които 

ние обжалване просто те, не ги дават, за да може спокойно да работим, 

нали така госпожа Шапкова. 

 

 Г-жа Шапкова: - Не мога да кажа, че те стоят неправомерно, те са 

събрани от собствените приходи на общината. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, ако ми позволите аз малко да се намеся 

госпожа Шапкова беше достатъчно изчерпателна в отговора на въпросите 

така, че на всеки е станало ясно за какво иде реч. Заповядайте госпожо 

Василева.  
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 Г-жа Василева: - Достатъчно беше изчерпателно за което й 

благодаря. Но този коментар нямаше да го има, ако на работната среща 

бяха всички комисии, както винаги правим, да, ще ми отговорите, който се 

интересува намира начин. Но не знам колегите, включително и аз, как 

бихме гласували 13, 14 докладни по промяна на УПИ улици продажба на 

общинска собственост и ред такива, след като не сме специалисти, защото 

редно беше както винаги и на тази комисия, да бъдем поканени и този 

дебат, който го правим сега. Информация щяхме да получим при всички 

поставени въпроси. Днес целия ден така ще протече. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз госпожо Василева. Други колеги. Ако 

няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 194 от 20.12.2018 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

 
• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2020 г. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от 

АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

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

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО –  149 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 193 от 20.12.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Повишаване на енергийната ефективност в общинска 

административна сграда - гр. Девин, община Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-жо Тодорова 

председател на ПК „БФЕФП”. 

 

Г-жа Тодорова: - ДЗ има положително становище от ПК.  
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 193 от 20.12.2018 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2020 г. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от 

АПК. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева - „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

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

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов –  „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 179 от 28.11.2018 г. за дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект „Подобряване на жизнената среда на сгради на територията 

на град Девин - въвеждане на енергоефективни мерки на сградата на Районното 

управление - Девин.” 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-жо Тодорова 

председател на ПК „БФЕФП”. 

 

Г-жа Тодорова: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 129 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя свое Решение № 179 от 28.11.2018 г. по точка 2 в частта условия 

на погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – срок на погасяване до 25.03.2020 г. 

 

2. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от 

АПК.   

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

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

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 12.09.2019 г. относно: Изменение 

на Решение № 157 от 24.10.2018 г. на Общински съвет - Девин във връзка с даване 

на съгласие за ползване на дългосрочен кредит от Фонд „ФЛАГ” ЕАД за реализация 

на проект „Повишаване на енергийната ефективност в сгради от общинската 

образователна инфраструктура - Обединено детско заведание „Здравец” и 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-жо Тодорова  

председател на ПК „БФЕФП”. 

 

Г-жа Тодорова: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 130 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..   21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17 от Закона за 

общинския дълг, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Изменя свое Решение № 157 от 24.10.2018 г. по т. 2 в частта условия на 

погасяване, както следва: 

• Условия за погасяване – до 25.03.2020 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред  



 

Протокол № 15 от 19.09.2019 година 

19 
 
 

   
 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 12.09.2019 г. относно:  
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2019 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-жо Тодорова  

председател на ПК „БФЕФП”. 

 

Г-жа Тодорова: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Конкретно да ми обясните, точно по тази точка 

какво  актуализираме в бюджета. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова: - Тази ДЗО - 153 е направено предложение за 

актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г., а в ДЗО – 159 от 

13.09.2019 г. актуализираме бюджетната прогноза на община Девин 2020 -

2022 г. Тази ДЗ веднъж вече с приемането на бюджета вече сте я 

разглеждали, тъй като в момента има бюджетната прогноза за следващите  

години. Тригодишна бюджетна прогноза вече минава през два етапа. Първия 

етап е в началото на бюджетната година. Втория етап е през месец август 

2019 г. В тази бюджетна прогноза единственото нещо,  която е 

актуализирана на база предходната, която е гласувано от общинския съвет 

са вноските по първия кредит, който има община Девин от 2019-та година 

във връзка с разпределение на суми  от частния съдебен изпълнител Соня 

Димитрова, която на база събраните суми по изпълнителното дело, срещу 

Джеват е разпределила по реда по поставените клаузи, сумата от 89 146 

лв., която сума е погасена главница по първия кредит до 2022 година. Тъй 

като тази докладна, която вие вече сте приемали през месец февруари, това 

не е било факт, че са заложени вноски на година в размер 35 630 лв. Тези 

средства, които са вноски по погасяване в новата актуализирана бюджетна 

прогноза са махнати, тъй като ние до 2022 година, няма да правим вноски 

по погасяване на кредита ни от 2009 година. Те са коренно различни неща 

за актуализацията, така както са записани, само ще прехвърлим средства от 
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един параграф за сметка на друг параграф и то в частта за обезщетение, 

които тъй като първите три дена от болничните листове, които са от гледна 

точка на указанията на Министерството на финансите се отчитат по 

параграф 02-08. Никой от нас не може да прогнозира колко от колегите ще 

бъдат в болнични. Те са за сметка на средствата, които са предвидени по 

параграф 01-01 за сметка на заплатите и възнагражденията на служителите 

по трудови взаимоотношения. Това е единствено изменение и има 

предложение за актуализация на разчета за капиталови разходи в 

инвестиционната програма в честта на собствените приходи, тъй като за 

обекта на улици ремонти и реконструкции в село Гьоврен,  трябваше да 

платим проектирането, тъй като човека, който беше извършил проекта не 

подписваше акт №15, който трябваше да бъде въведен в експлоатация за 

тази част, която е извършен ремонтът. Сумата която не сме платили е 2 

927лв. това е единственото предложение за актуализация в бюджет 2019 

година. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожо Шапкова. Заповядайте госпожо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Пак казвам, тъй като не съм от комисията по 

бюджет и финанси и ТСУ и знаете, че бюджета на една община е най -  

важен и няма как да гласувам безотговорно се наложи, сама да си поставя 

въпроси и да се обърна към г-жа Шапкова, за което й благодаря за 

изчерпателните отговори. Ако някой от вас го беше разгледал по подробно 

въпреки, че съм ръководител и се занимавам с бюджет ми направи 

впечатление за трудовите възнаграждения в гражданските договори, че 

имаше една разлика. За себе си не можах да си го обясня. Вие, колеги, 

които не сте в тези комисии, вие как си го обяснявате, но веднага след 

изчерпателния отговор на г-жа Шапкова, аз разбрах, че болничните листове 

не вървят в сметката за трудовите възнаграждения и ред такива въпроси. За 

това ми е чудно някои от нас, как днес, ще гласуват актуализацията за 

бюджета. Благодаря ви. 

 

 Г-н Чаушев: - Други колеги.   Ако няма, предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 131 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

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

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2019 г., 

съгласно приложение № 1.1, 1.2, 1.3. 

 

2. Приема предложение за актуализиране на инвестиционната програма за 

2019 г. по обекти, видове разходи и източници на финансиране, съгласно 

Приложение № 14. 

   

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред  

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 12.09.2019 г. относно: 
Определяне на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Само да ви съобщя 

комисията по „ОМДСК” не можа да се събере и да коментира тази ДЗ, така 

че, няма становище от самата комисия. Ако имате нещо по ДЗ, ние тази 

посещаемост в детските градини, сме разгледали на предишни заседания на 

ОбС в предишни ДЗ.  В момента определяме, конкретната бройка в самите 

детски градини, защото в предишните решения, бяха прогнозни стойности. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма, 

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 132 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в Детски 

градини /ДГ/ и Полудневна детска градина /ПДГ/, считано 01.10.2019 г. в Община 

Девин, както следва: 

 

1.1. За детските градини в гр. Девин - градински групи – 14 деца 

 - за филиал кв. Настан - 12 деца  

 - за филиал с. Лясково - 6 деца 

 

1.2. За яслените групи в детските градини в гр. Девин - 10 деца 

 

1.3. За детските градини в с. Гьоврен и с. Грохотно – 12 деца 

- за филиал с. Триград – 8 деца 

   

Колеги, който е съгласен с така прочетеното решение, моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред  

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 89/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Искам нещо да попитам, касаещи следващите 11 

идентични точки, защо се налага след 1 година, да правим допълнения на 

решенията взети миналата година презмесец юни. Къде са били до сега тези 

докладни .Това е цяла година. Защо не са си отстранили тези грешки, още 

преди 1 г., хайде да не е 1год, примерно преди месец, два след като са се 

установили тези грешки. Това ми е първия въпрос. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте, г-жо Станчева. 

 

Г-жа Станчева: - Във връзка с поставения въпрос, тук е г-жа Галя 

Бочукова, която е изготвила докладните записки. Тя  отговаря за 

общинската собственост - младши експерт общинска собственост и ще ви 

даде по компетентен отговор. Предполагам, че това е във връзка с 

нормативната уредба. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Бочукова. 

 

Г-жа Бочукова: - Това са докладните и заповедите. Всички 

документи са с решения на общински съвет и след това нашата Наредба №2 

беше атакувана, доколкото знаете. По новата наредба по член 37 алинея 4 

не е задължително в тези решения, тогава, когато се, вземали е липсвало 

оценката, която трябва да бъде направена от лицензиран оценител. Затова 

ние сега искаме вашето съгласие, за да бъдем точни с новата Наредба, 

която е приета. Искаме да включим тези оценки от лицензиран оценител, за 

да може да приключим тези 11 договора, така както изисква Закона за 

общинската собственост  и в момента действащата Наредба №2. 

  

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожо Бочукова. Заповядайте госпожо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: -  Аз имам един въпрос. Защо са атакувани от съда 

и хората без да имат вина и много от тях, които познавам, споделиха и 

показаха документи в наличност и се наложиха всички тези допълнителни 

проблеми, които им създадохме, защото те упрекват общината. Няма 

значение по кое време е, говоря принципно. Хората имаха документи, 

викаха ги лично от общината, а и си поеха разходите. Защо се наложи така. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Василева. Заповядайте госпожо 

Бочукова. 

 

Г-жа Бочукова: - Тези договори са още през 2015 година с 

проверка, която беше наложена от прокуратурата за две години. Точно тези 

11 докладни бяха атакувани и изчакахме да мине решението на всички тези 

хора в Административен съд. Затова и толкова време се протака. След това 

тяхното решение беше, че тези всички 11 договора, не са минали през 

общински съвет, което е трябвало да бъде. Затова ние всички 11 докладни 
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поетапно когато излизаше решението на Административен съд в Смолян 

излизаха всички две по три. Както се вижда и решенията ние успяхме да ги 

минем през общински съвет, така както изискваше тяхното разпореждане, 

след като бяха взети тези решения стана така, че Наредба № 2 беше 

атакувана пак и трябваше да изчакаме решението пак за Наредба №2 да 

видим какви промени ще има. Ние се съобразихме с това и затова внасяме 

сега тези 11 докладни, за да може да искаме и вашето решение и да 

направим всичко така както изисква и както е разпореждането на 

Административен съд. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря, госпожо  Бочукова. Заповядайте госпожо 

Станчева. 

 

 Г-жа Станчева: - Искам само да допълня, че във връзка с тези 

решения, за които говори госпожа Бочукова, сме давали подробна справка в 

отчета на решенията за всяко полугодие.  Там за всяко едно решение беше 

записано, ако си спомняте в кой съд, какво е направено, какво е станало с 

договора, защо е отменено решението, защо не е изпълнено и така. Това 

исках само да вмъкна за да напомня. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря, госпожо Станчева. Други колеги. 

Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

 Г-жа Чаушева: - Първо наредбата беше върната, не, че има 

промени по нея, а защото не беше минала на обществено обсъждане. Това 

беше единствената причина. Тоест промени вътре в нея няма. Това означава 

през 2018 година, когато са изготвени докладните записки и са дадени да се 

гласуват от общински съвет, още тогава е направена грешка, която струва 

на хората много нерви и пари. Наистина, някой трябва да си понесе 

отговорност, за това нещо. Не е въпроса, че днес тези ДЗ трябва да минат, 

въпросът е, че една година, хората наистина остро реагираха спрямо 

администрацията, включително и при мен са идвали да се оплакват и да 

казват вий там какво правите. Даже упреците са към общинския съвет, 

колеги, към нас. Пак така гласуваме неща, които не са законни или не са в 

ред. Лично идваха при мен да ме атакуват. Вие какво гледате и какво 

гласувате. Промяна няма в наредбата, беше върната поради съвсем друга 

причина. Аз вече нямам доверие да гласувам, никакви докладни свързани от 

ТСУ, ама никакви. Да не говорим има и докладни записки, за които има 

съдебни спорове и отново ги виждаме в дневния ред.  
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Г-н Чаушев: - Благодаря, госпожо Чаушева. Други колеги. Ако няма, 

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

Допълва Решение № 89/29.06.2018 година, както следва: 

  I. Допълва в т. 1: 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

4550.80 лв. 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

148.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 

    II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред  

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 68/30.05.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  
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Г-н Чаушев: - Имате думата за изказвания, мнения и становища по 

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 134 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин, и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 68/30.05.2018 година, както следва: 

 

I. Допълва в т. 1: 

 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

2 290.30 лв. 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

112.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

 

3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 

 

II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 
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Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред  

 10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 126/16.08.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Тодорова. 
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Г-жа Тодорова: - Исках просто да попитам колежката Чаушева, 

понеже преди тези докладни, тяказа, че е загрижена за хората. Обвини 

общинска собственост, че не е направила всичко необходимо, за да може 

тези докладни, нали хората да бъдат удовлетворени и в същото време тя 

гласува въздържал се досега. Предполагам, че всички докладни ще бъдат 

така и недоумявам, как така в един момент, те се оплакват хората, вие сте 

на тяхна страна и сега гласувате против тях. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Тодорова. Заповядайте госпожо 

Чаушева. 

 

 Г-жа Чаушева: - Госпожо Тодорова, вие не сте човека, който да ми 

определи, как да гласувам - първо и второ - аз съм загубила доверието в 

ТСУ. Тъй като не съм сигурна, това което днес ми се предлага, дали утре, 

няма да бъде атакувано от съда и хората отново да ходят и да си плащат 

съдебните  разходи. Както между другото й се случва. Защото ей тука има 

хора, след малко ще видите, какво, ще ви кажат. Значи това си е мое 

убеждение. Освен това току-що проверявам и дали тези точки могат да 

минат с обикновено мнозинство. Доколкото знам, тези неща, които са 

свързани с ПУП трябва да се гласува с квалифицирано мнозинство от 12 

човека. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Чаушева. Други колеги. Ще ви 

помоля, да не се отклоняваме от докладните записки, които ги разглеждаме 

в момента. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Допълва Решение № 126/16.08.2018 година, както следва: 

 

I. Допълва в т. 1: 

 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

1550.40 лв. 

 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 28.00 

лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 

 

II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред  

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 09.09.2019 г. относно: Допълване 

на Решение № 130/16.08.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 136 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

Допълва Решение № 130/16.08.2018 година, както следва: 
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I. Допълва в т. 1: 

 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

5564.20 лв. 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

103.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

 

II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 
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11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред  

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 73/30.05.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 73/30.05.2018 година, както следва: 

 

I. Допълва в т. 1: 

 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

3139.50 лв. 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

170.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 
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II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

   

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред  
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13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 86/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 86/29.06.2018 година, както следва: 

I. Допълва в т. 1: 

 
1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

2278.70 лв. 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 61.00 

лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

 

3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 
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II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

   

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред  

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 88/29.06.2018 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 88/29.06.2018 година, както следва: 

 

I. Допълва в т. 1: 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

3677.70 лв. 

 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

726.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

 

3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 
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II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред  

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 42/29.03.2018 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 140 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

Допълва Решение № 42/29.03.2018 година, както следва: 

 
I. Допълва в т. 1: 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

3689.70 лв. 

 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

223.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

 

3. Четвърто изречение – Приобретателят  на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 
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II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред  

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 09.09.2019 г. относно: 

Допълване на Решение № 127/16.08.2018 г. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 127/16.08.2018 година, както следва: 

 
I. Допълва в т. 1: 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

4517.50 лв. 

 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

485.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 

 

3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 
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II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 
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Пристъпваме към 17 точка от дневния ред  

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 87/29.06.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 142 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 87/29.06.2018 година, както следва: 

 
I. Допълва в т. 1: 

 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

4233.80 лв.  

 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 

133.00 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 
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3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 

 

II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 
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Пристъпваме към 18 точка от дневния ред  

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 09.09.2019 г. относно: 
Допълване на Решение № 74/30.05.2018 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева.  

 

Г-жа Чаушева: - Тук има мои съграждани, които, не за първи път ни 

запознават, имат спорове междусъседски и не за първи път сме коментирали 

докладни записки, касаещи този спор. Тук присъстващите мои съграждани 

съобщават, че по отношение на тази докладна записка има съдебни спорове. 

В такъв случай, аз моля да ги изслушаме и тогава да вземем решение по 

тази докладна записка. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожо Чаушева. Други колеги. 

Заповядайте г-жо Младенова. 

 

Г-жа Младенова: - Извинявам се много, но се налага да 

присъстваме на това заседание, защото сме заинтересувани, тъй като сме 

съседи с Захари Ангелов Митев. От 10 години и повече и от преди това още 

10 20 години имаме проблеми. 10 години с Захари и Даниела Митеви и 10 

години отделно със нейната майка на Даниела. Имаме големи проблеми 

Нямаме загубено дело досега от наша страна и от Върховен съд има решение 

с право да си ползваме нашия парцел и делото е без право на обжалване. 

Даже го носим тука, може и да го видите, вие го имате също. Тъй като 

хиляди пъти, сме искали да си платим парцела, да не е общински винаги 

получаваме отказ от общината. Осъдихме кадастъра и всички съседи 

осъдихме Захари, осъдихме ги и тъй като кадастърът не обжалва решението 

Захари, трето лице заинтересовано обжалва и сега е висящо делото в 

София, за 2020 година е насрочено януари месец. При господин кмета 

хиляди пъти сме подавали документи да си платим парцела, отказ 
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получаваме. Ние обжалвахме и неговия отказ и тъй като се мина цял месец 

и повече, десет пъти го отлагаха докато го изтълкуват как да стане и не 

знаем и какво е решението. Но адвоката  ни съобщи, че го е обжалвал 

отказа, за да си платим парцела. Той излиза с искане да променя 

регулацията на плана нестандартен парцел. От 40 години го ползваме, 

нужно ли е от нас да се взема и да се дава на друг на Захари Митев. Има 

подход, той живее на улица „Гордьо Войвода”. 

 

 Г-н Чаушев: - Вижте сега, моите уважения г-жо Младенова. Ако 

позволите да ви прекъсна за малко. Аз доколкото разбирам и доколкото съм 

запознат със случая, ние всички сме запознати с вашия случай, но в 

момента не касае  въпросът за промяна на парцела или изграждане на 

някакъв подход за това, което вие говорите в момента. Накарах да ми 

донесат докладната записка в което е взето решение №74. Тук не касае 

въпроса за промяна на улична регулация и това, което казвате, става 

въпрос за стълбите, който сме ги разглеждали тука. Става въпрос за 

изграждане на пристройка към самата жилищна сграда, сега ще донесат 

докладната записка, която сме взели това решение през 2018 година 

относно за пристройка, а не за промяна на парцела, за промяна на  граница 

на имот или нещо подобно. В момента това нещо касае две различни неща. 

Искам да направя това уточнение. Лично, аз съм ви съдействал за това 

нещо, да се изясни до една степен. Сега може да допълните още нещо, ако 

имате. 

 

Г-жа Младенова: - Захари Митев има подход от всички страни, 

даже и за всички етажи. Аз не знам какъв подход иска и откъде го иска… 

 

 Г-н Чаушев: -  Господин Пуртев само две думи, понеже сме на тази 

докладна записка, ако позволите госпожо Станчева, че се обръщам към 

него.  

Г-н Пуртев: - Това, което се разглежда, няма нищо общо с със 

семейство  Младенови, не касае тях. 

 

 Г-жа Чаушева: - Имат ли съдебни спорове, тъй като касае другата 

граница по скицата, която видяхме. 

 

Г-н Чаушев: -  Ако е имало съдебни спорове, то няма да мине през 

експертен съвет. 
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Г-жа Чаушева: - Напротив оказва се, че ние нямаме  никаква 

информация за много неща. Разбирате ли, колеги, затова се стига до това 

нещо. Ако тези хора не бяха дошли във вашия офис или при мене или при 

при нея, да кажат, че имат съдебни спорове, ние щяхме ли да разберем, 

нямаше от кого да разберем. Моля ви се ей това е човек като загуби 

доверие в институциите.  

 

Г-н Чаушев: -  Може ли всеки един от нас да знае кой какви съдебни 

спорове има в пространството някъде с някой, ако не бъде сигнализирано от 

самите граждани… 

 

Дебатите продължиха, докато стигнаха до консенсус, че докладната 

записка, която се разглежда в момента не касае сем. Младенови – техния 

спор. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма,  предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 143 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 4 от 

Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин и чл. 79 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 74/30.05.2018 година, както следва: 

 
I. Допълва в т. 1: 

1. Второ изречение – Данъчната оценка на целия имот е в размер на: 

3085.70 лв. 

 

2. Трето изречение – Определя пазарната стойност на ОПС в размер на 51.00 

лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител. 
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3. Четвърто изречение – Приобретателят на правото на пристрояване дължи 

всички данъци и такси по сделката. 

 

II. Допълва като т. 2 – Възлага на Кмета на Община Девин да извърши 

всички действия за правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото 

решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12. Приема се. 
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Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 09.09.2019 г. относно: 
Провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени имоти с 

идентификатори 20465.502.1604 и 20465.502.1605, участващи в УПИ XXXII, кв. 72 - 

по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 144 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 1 от ЗОС 

и чл. 26, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане 

с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие, за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажбата на общински недвижими имоти – частна общинска собственост, както 

следва: 

1. Поземлен имот с идентификатор 20465.502.1604 с площ 128 кв. м. 

участващ в част от УПИ XXXII, кв. 72 – по плана на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м., АОС № 2664/12.04.2019 г., с данъчна оценка 
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към момента на съставяне на акта 1100.80 лв. и първоначална цена от 1920.00 лв. 

без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 

2. Поземлен имот с идентификатор 20465.502.1605 с площ 2 кв. м., участващ 

в част от УПИ XXXII, кв. 72 – по плана на гр. Девин, община Девин, област Смолян. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: 

Ниско застрояване до 10 м. АОС № 2663/12.04.2019 г., с данъчна оценка към 

момента на съставяне на акта 17.20 лв. и първоначална цена от 30.00 лв. без ДДС, 

съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

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

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 11.09.2019 г. относно: Продажба 

на УПИ-V, кв. 81 имот с идентификатор 20465.504.1552 по ПУП на гр. Девин частна 

общинска собственост със собственици на законно построена в него сграда чрез 

подадено заявление от Йорданка Димитрова Георджиева и Веселин Димитров Кочев. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и 

чл. 35, ал. 3 от ЗОС, чл. 43, ал. 4 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 2019 г.” раздел I - Продажба: 611 кв. м. 

от поземлен имот с идентификатор № 20465.504.1552, УПИ - V, кв. 81, по ПУП на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 
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2. Учредява, правото на собственост на 229/611 идеални части за Йорданка 

Димитрова Георджиева и 382/611 идеални части за Веселин Димитров Кочев от 

поземлен имот с идентификатор 20465.504.1552, УПИ - V, кв. 81 по ПУП на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Техеран” № 23, целия с площ от 611 кв. 

м., с пазарната цена на имота в размер на 4452.00 /четири хиляди четиристотин 

петдесет и два/ лева, без ДДС и данъчна оценка на имота към момента на 

утвърждаване на акта: 3653.80 лв. 

 
3. Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката. 

 
4. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

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

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 12.09.2019 г. относно: 
Одобряване на проект за ПУП-ПРЗ за обособяване на разширение на съществуващия 

гробищен парк в УПИ III - Гробищен парк, кв. 26 по плана на с. Гьоврен, община 

Девин с ПИ 18424.3.500 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016027 по КВС/, ПИ 18424.3.501 по 

КК на с. Гьоврен /ПИ 016028 по КВС/, ПИ 18424.3.502 по КК на с. Гьоврен / ПИ 

016029 по КВС/, ПИ 18424.3.503 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016030 по КВС/ - 

земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Василева. 

  

Г-жа Василева: - На база на докладната по решение на архитекта 

на общината се разгледа повторно. Кое наложи повторно разглеждане и 

една реплика. Искаше ми се господин Шанов да е от Брезе, няма нищо лошо, 

за да можехме да стартираме най-спешния проблем за гробището на първата 

сесия в Брезе и ще приключим и проблемът там не е решен. За съжаление 

миналата седмица почина свекър ми и вие не знаете, каква трагедия е. 

Всеки си загражда гроба, кой, където си иска, самостоятелно, оградено с 

мрежа, който всеки гроб е извън територията на гробищния парк. Благодаря 

ви. 
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 Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Първо това не е повторно решение на 

същия проект. Ние с първото решение, което сме разгледали и  сме 

разрешили разработка на ПУП и сме одобрили задание с което да се 

изработи ПУП за гробищен парк, независимо къде се намира в Брезе, 

Грохотно, Гьоврен и така нататък. С това второ решение, което ни се 

предлага в момента, ние одобряваме и така изработения ПУП. Бях ли ясен 

или не. 

 

Г-жа Василева: - Вие сте ми много ясен и знаете отговора, но тук 

пише по предложение повторно се разгледа, вие ми казвате не.  

 

Г-н Чаушев: - Това може да е някаква техническа грешка. Не мога 

да коментирам в момента, но ви казвам, как стоят нещата по принцип. А що 

касае гробищния парк в Брезе, аз мисля, че там всичко е приключило. 

Въпроса е технически на администрацията. Нашата работа ние сме я 

приключили от гледна точка на институцията, която представляваме и 

работата сме  я свършили още преди две-три сесии окончателно. Аз също 

преди дни съм бил там в Брезе, видях за какво става въпрос. Тук вече 

въпроса е на процедури за отчуждаване и така нататък, което трябва да се 

движи от общинска администрация. Нашата работа като общински 

съветници, ние сме си я приключили, изпълнили сме си ангажимента. 

 

Г-жа Василева: - Ние, какво да отговорим на хората?  

 

Г-н Чаушев: - Други колеги по ДЗ. Ако няма, предлагам да 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 146 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява проект за ПУП - ПРЗ, за обособяване на разширение на 

съществуващия гробищен парк в УПИ ІІІ – Гробищен парк, кв. 26 по плана на с. 
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Гьоврен, община Девин, с ПИ 18424.3.500 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016027 по КВС/, 

ПИ 18424.3.501 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016028 по КВС/, ПИ 18424.3.502 по КК на с. 

Гьоврен /ПИ 016029 по КВС/, ПИ 18424.3.503 по КК на с. Гьоврен /ПИ 016030 по 

КВС/ - земеделски земи в м. „Алана”, землище с. Гьоврен, община Девин. 

   

Колеги, който е съгласен с така прочетеното решение, моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 12.09.2019 г. относно: 
Одобряване на проект за ПУП - ПРЗ за промяна на предназначението на земеделска 

земя за ПИ 03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден, /ПИ 073030 по КВС/ в 

м. „Радва ливада”, землище с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ I - Гробищен парк, 

кв. 1 по плана на м. „Радва ливада”, землище с. Беден. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 147 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Одобрява проект за ПУП - ПРЗ, за промяна на предназначението на 

земеделска земя за ПИ 03112.73.30 по кадастралната карта на с. Беден /ПИ 073030 

по КВС/ в м. „Радва ливада”, землище с. Беден, за нов гробищен парк в УПИ І - 

Гробищен парк, кв. 1 по плана на м. „Радва ливада”, землище с. Беден. 

 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетеното решение, моля да гласува: 
 
10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 12.09.2019 г. относно: Даване на 

съгласие за изработване на ПУП - ПУР, за промяна на част от улична регулация от 

о.т. 584 до о.т. 586 на ул. „Кокиче”, промяна на УПИ III, УПИ II и УПИ I в кв. 138 по 

ПУП на гр. Девин на ПУП - ПУР и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Господин Пуртев, ако може да обясните на колегите, които не са 

присъствали на комисиите, кое налага промяна на уличната регулация. 

Заповядайте! 

 

Г-н Пуртев: - Промяната се налага, защото са изградени подпорните 

стени, самата улица е асфалтирана, също и съществуващата действащата 

регулация минава през заградени жилищни сгради, което възпрепятства 

бъдещото разширяване и т.н.  

 

Г-н Чаушев: - Само да допълня, много от вас са запознати с ул. 

„Кокиче”. По бедствия и аварии се изгради една подпорна стена, нали така? 

Така ли беше. 

 

Г-н Пуртев: - Не, тя е по-нагоре. 
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 Г-н Чаушев: - Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията 

по ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 148 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във 

връзка с чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ. 

 

2. Дава съгласие за изработване на ПУП - ПУР, за промяна на част от улична 

регулация от о.т. 584 до о.т. 586 на ул. „Кокиче”, промяна на УПИ III, УПИ II и УПИ I 

в кв. 138 по ПУП на гр. Девин на ПУП - ПУР и одобряване на задание по чл. 125 от 

ЗУТ. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетеното решение, моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 24 точка от дневния ред 

24. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 21.08.2019 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за част от централна градска част – 

ул. „Освобождение” – частична промяна на улична регулация, УПИ VІІІ и УПИ Х - 

357 в кв. 36 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 20465.502.5029 и ПИ 

20465.502.357. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 



 

Протокол № 15 от 19.09.2019 година 

59 
 
 

   
 

 

Г-жа Виденов: - ПК не даде становище по ДЗ с 5 гласа- 

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”. 

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Моля, да обясни комисията, поради какви причини, 

не дават становище и  се въздържат, за да знаем тези, които не сме били, 

какво се случва. 

 

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

 

Г-жа Виденов: - Не можахме да стигнем до становище, като 

разгледахме ПУП имаше несъответствие с централната градска част, 

реконструкцията, която ще се прави засяга и нея, за това не взехме 

становище. 

 

Г-н Чаушев: - Може ли и аз да взема отношение по тази докладна 

записка. Да внеса малко яснота на колегите, които не са присъствали НА 

комисията. В ДЗ пише, че е съобразено с ремонта на централната градска 

част, но когато се касае и се разглеждат решения, които касаят централната 

градска част, трябва малко по сериозно да се отнасяме към това нещо и да 

се разглежда по подробно, за да не допуснем такива несъответствия и да се 

вземат грешни решения относно градоустройството на централната градска 

част.  Аз така задълбочено разгледах тази ДЗ и проекта за ремонта на 

централната градска част и стигнах сам за себе си до извода, че изобщо 

тази ДЗ и проекта, който се предлага за промяна на УПИ не е съобразено с 

ремонта на централната градска част. Нещо повече, нямам нищо против, но 

тук е постъпило заявление на Боян Хавин за промяна на ПУП, което касае 

неговия парцел и неговия имот да се мине така, както е по имотните 

граници, но с това същевременно се прави и един проект за промяна на 

съществуващия терен, който е пред Боян Хавин. В случая ще кажа по-

разбираемо, където е павилиона, където беше Рая, заедно с терена, който е 

на детските игри. В момента това си е централна градска част. В проекта за 

предложение, които се прави там се иска да се обособи едно УПИ, което да 

излезне с около 30 м. по-напред в центъра на главната улица с бъдещо 

застрояване, което да бъде долепено до хотел Евридика и границата на това 

УПИ се изравнява с бордюра там където в момента визуално някой, ако си го 

представи, където са детските колички. Затова според мен, лично мое 
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мнение, това не трябва да се  допуска такова застрояване, точно в центъра 

на града. Това, като наложих само за себе си проекта на централната 

градска част, което в момента, ще се ремонтира, грубо казано, няма кой 

знае, какви съответствия между едното и другото, защото това е внесено 

преди да бъде приложен самия проект тук в общината. Така, че моето лично 

виждане в тази зона  за в бъдеще да има разисквания и  решения там 

изобщо да отпадне застрояването. Моето лично виждане е в тази зона на да 

се оформи на хубава зелена площ, хубави детска площадка, за да може след 

реконструкцията на централната градска част, както в момента виждате 

много хора се събират майки с деца с колички, деца играят и така нататък. 

Този терен да си остане публично общинска собственост, улична регулация 

да се оформи една хубава детска площадка за майки с деца и  забавления, 

защото в тази част на града няма, но това според мен трябва да стане пак в 

най-скоро време Така, че аз лично ще гласувам против този ПУП. Други 

колеги по докладната записка. Ако няма, предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 149 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за разрешение за промяна на ПУП - ПРЗ, за част от 

централна градска част – ул. „Освобождение” – частична промяна на улична 

регулация, УПИ VІІІ и УПИ Х - 357 в кв. 36 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ 

20465.502.5029 и ПИ 20465.502.357. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетеното решение, моля да гласува: 

 

0 - ЗА, 3 - ПРОТИВ, 7 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Не се приема . 

 

Пристъпваме към 25 точка от дневния ред 
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25. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 09.09.2019 г. относно: 
Прекратяване срока на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. продължено с 

Решение № 5-прс/16.10.2018 г., преиздаване на ново разрешително на „Валко 

България” ООД и продължаване на срока му на действие за водовземане на 

минерална вода - от находище Беденски бани, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 150 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  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, т. 1, и чл. 79, ал. 1, т. 

1, вр. чл. 79, ал. 2 от Закона за водите, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за прекратяване действието на разрешително № 

2/29.07.2016 г., продължено с Решение № 5-ПРС/16.10.2018 г., за водовземане на 

минерална вода от находище „Беденски бани” № 7 по Приложение № 2 към чл. 14, т. 

2 от Закона за водите (ЗВ), Сондаж № 4, с цел на водовземането „за други цели”, за 

водоснабдяване на обект: хотел „Форест Глейд” в КК Пампорово, м. „Караманджа”, 

община Смолян, област Смолян, издадено от Кмета на община Девин, с титуляр 

„ПАМПОРОВО ВИЛИДЖ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД, ЕИК 203577856, със седалища и адрес 

на управление - гр. Смолян, ул. „Евридика” № 11, община Смолян, област Смолян. 
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 2. Дава съгласие за преиздаване на разрешително със същия номер за 

водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани” № 7 по Приложение 

№ 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), Сондаж № 4, с цел на водовземането 

„за други цели”, за водоснабдяване на обект: хотел „Форест Глейд” в КК Пампорово, 

м. „Караманджа”, община Смолян, област Смолян, с нов титуляр „ВАЛКО БЪЛГАРИЯ” 

ООД, ЕИК: 205705920, със седалища и адрес на управление - гр. Смолян, ул. 

„Евридика” № 11, община Смолян, област Смолян. 

 

3. Дава съгласие за продължаване срока на действие на преиздаденото 

разрешително за водовземане на минерална вода от находище „Беденски бани” № 7 

по Приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите (ЗВ), Сондаж № 4, с цел на 

водовземането „за други цели”, за водоснабдяване на обект: хотел „Форест Глейд” в 

КК Пампорово, м. „Караманджа”, община Смолян, област Смолян, издадено от Кмета 

на община Девин, с титуляр „ВАЛКО БЪЛГАРИЯ” ООД, ЕИК: 205705920, със 

седалища и адрес на управление - гр. Смолян, ул. „Евридика” № 11, община Смолян, 

област Смолян, като определя краен срок на действие на разрешителното  

29.07.2020 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. НЕ СЕ ПРИЕМА. 

 

Пристъпваме към 26 точка от дневния ред 

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 12.09.2019 г. относно: 
Управление на общински имот. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 151 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от Закона за 

общинската собственост и чл. 7, ал. 4 и ал. 5 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие за провеждане публичен търг с явно наддаване за отдаване 

под наем на помещение – стоматологичен кабинет /намиращо се на първия етаж в 

сградата, с площ 14 кв. м./ на СУ „Христо Ботев” – гр. Девин /с идентификатор 

20465.502.218.1, актуван с АОС № 5 от 14.03.1997 г./, за срок от 5 /пет/ години с 

начална тръжна месечна наемна цена в размер на 28 лв. /Двадесет и осем лева/ с 

ДДС, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 2 на община Девин. 

 

Колеги, който е съгласен с така прочетеното решение, моля да гласува: 
 
10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

Пристъпваме към 27 точка от дневния ред 

27. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 13.09.2019 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на община Девин за периода 2020 – 2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

Г-н Чаушев: - Благодаря, г-жо Станчева. Заповядайте г-н Виденов – 

председател на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-жа Виденов: - ДЗ има положително становище от ПК.  

 

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

ДЗ. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл.69, ал.1, т.1, и чл.83, 

ал.2 от Закона за публични финанси и чл.27, ал.2 от Наредба за условията и реда за 

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

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на община Девин, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2020-2022 г. 

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

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

 

1. Приложение № 8 „Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

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

за задължения за разходи за периода 2020-2022 г.”. 

3. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за 

разходи за периода 2020-2022 г. 

4. Приложение № 6 г „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за 

нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.”. 

5. Приложение № 6 а „Прогноза за намерения за поемане на задължения 

чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2020-2022 г. 

на МБАЛ Девин ЕАД”. 

6. Приложение №6 б «Прогноза за нов дълг чрез заеми на база 

действащи договори и намерения за поемане на задължения за нови заеми за 

периода 2020-2022 г. на МБАЛ Девин ЕАД”. 

7. Приложение №6 в «Справка за разходите за лихви на начислена 

основа по обслужване на заеми на база дейтващи договири за заеми и намерения 

за поемане на задължения за нови заеми за периода 2018-2022 г. на МБАЛ Девин 

ЕАД”. 

8. Приложение №10 а «Прогноза за приходите и разходите на 

нефинансови предприятия за периода 2020-2022 г. и за активите и пасивите им 

към 31 декември на съответната година. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

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

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ОТСЪСТВА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА”  

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 28 точка от дневния ред 

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

Колеги, няма постъпили входирани питания  в деловодството на 

общинския съвет, ако има някой нещо да каже, имате думата.           

Заповядайте  г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева:- Във връзка с докладните, които минаха по отношение на 

гробищните паркове в Гьоврен и в Беден наистина г-жа Василева е права като 

повдигна въпроса отново за гробищният парк в Брезе. По същия начин стой въпроса 

с гробищният парк в Девин. Незнам, кой ще ми отговори на въпросите, но наистина 

ние още в началото на мандата едно от основните неща, които обсъждахме като 

проблеми, които трябваше да решаваме тези четири години бяха именно решаването 

на проблема с гробищните паркове въобще на територията на общината. Та въпроса 

ми е какво се случва с гробищните паркове в Брезе и в Девин. Значи вярно е че ние 

взимаме решения, но също така мисля, че е и наша отговорността да проследим не 

само да приемаме отчета, кой решения са изпълнени и кой не и да го отчетем само 
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като статистика, но е добре наистина да контролираме, кой от решенията са 

изпълнени и ако не са изпълнени каква е причината. Ако има причина, която е 

обективна и може да бъде отстранена да съдействаме, тя да бъде отстранена по 

бързо и да се върви към решаване на проблемите. Не мисля, че ние сме органа само 

и единствено тук да взимаме решения. Добре е тези решения да ги проследяваме и 

да търсим отговор на въпросите, защо не са се случили нещата и каквото зависи от 

нас да го направим както и да изискваме от администрацията да си свършат 

работата. Така, че наистина, ако има възможност някои да ми отговори на тези 

въпроси. Значи четем, че в гробищният парк Девин ще се изграждат храмове 

съответно на мюсюлмани и на християни, но този гробищен парк можеше да започне 

да си функционира и тези храмове да си се изграждат както са предвидени 

евентуално. Колко време още ще се изграждат? Какво ще се случва, защото знаем, 

че има проблем с гробищният парк в Девин, а за Брезе от преди две години. Даже 

ние още в началото взехме решенията. Как е възможно толкова време да няма 

решение и хората наистина да си погребват близките и да си ги заграждат както им 

дойде.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Чаушева. Ако позволите, аз доколкото мога 

ще отговоря на някой въпроси. Първо искам да спомена, че в правомощията на 

всеки един общински съветник в общински съвет е вменено точно това да следи за 

контрола и за изпълнението на дадените решения, на които той съответно е 

гласувал или не е гласувал. Така, че всеки един от нас имат правото да се 

интересува по всяко едно време за дадено решение от общинска администрация 

докъде е стигнало, докъде не е стигнало. Не само един да ходи да търси. Това е 

вменено в правомощията на всеки един общински съветник да ходи да се интересува 

и да пита. Другото нещо, което искам да кажа доколкото имам наблюдение относно 

гробищният парк в Брезе тече процедура по отчуждаване на имотите. Г-жа Шапкова 

може и тя да каже нещо, ако е запозната, както и г-жа Станчева за Брезе. А относно 

за Девин моите наблюдения са, че в момента фирмата все още работи, а това дали 

може да се пусне, дали не преди да е завършено, аз не мога да отговоря. Миналият 

ден съм бил там и мога да ви кажа, че фирмата работи усилено. Има заложен срок в 

договора за изпълнение за приключване на дейностите и предполагам, че ще се 

справят. За гробищните паркове за Беден и за Гьоврен се задвижват и там 

процедурите. Вярно проблемите с гробищата е осезаем почти във всички населени 

места. Г-жо Станчева, ако вие имате нещо да добавите имате думата.  

 

Г-жа Станчева: - Благодаря г-н Председател. Аз използвам възможността и 

това, което мога да предложа за момента по темата е че ще предам питанията и 

евентуално за следващата сесия да бъде отговорено от кмета или от заместник 
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кмета. Знаете, че аз последните месеци и следващите основно се занимавам с 

организационно - техническата подготовка на изборите и днес дори има консултация 

за сформирането на СИК от 15:00 часа, но съм благодарна на това, че благодарение 

на един много приятен повод награждаването на кмета на община Девин г-н 

Красимир Даскалов с приз в област „Туризъм, култура и традиции”, които той получи 

снощи на тържествено мероприятие организирано от kmeta.bg и невъзможността му 

да присъства днес на сесията, аз се наложи да го представлявам. Така, че не мога да 

ви дам разяснение за тези конкретни въпроси и аз научавам нещата от пресата за 

сега, но ще предам въпросите и предполагам, че на следващата сесия ще ви бъде 

отговорено. Надявам се че такава ще има, защото тогава, ще трябва да приемем 

решение за временно изпълняващи кметове на кметства, кмет на община, ако те се 

кандидатират за следващ мандат съответно. Това е което исках да кажа и освен, ако 

няма въпроси към мен приключвам с това. На тази сесия благодарение на факта, че 

участвах по продължително време в работата на сесията обикновено внасям моите 

точки и излизам. Още веднъж се подчерта необходимостта за взаимодействието 

между общински съвет и общинска администрация. Днес както виждате задължих 

колегите от общинска администрация да присъстват на сесията, защото те са в 

основата на подготовка на документите и те могат да дадат много компетентна 

позиция, но за да не става това изясняване в заседателната зала ние винаги сме на 

разположение и по време на комисиите независимо, че са след 17:00 часа. Можем да 

отделим време и да присъстваме и да дадем съответната си експертиза по въпросите, 

които се разглеждат. Така, че администрацията е отворена към това да се съдейства 

на общинския съвет при запознаване с предложенията и конкретиката по тях. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз г-жо Станчева. Искам само да допълня, че е 

хубаво някой неща да бъдат дебатирани в залата, защото както знаете ние се 

опитваме да направим работата на общински съвет прозрачна. Хората нямат 

възможност да присъстват на сесия на общински съвет, затова ние излъчваме 

директно онлайн от сайта на Община Девин. Предстой и излъчването на живо по 

интернет. Така, че хубаво е да има дебати тук в залата, защото изглежда така, че 

ние гласуваме само едни решения, тъй като нямат и възможността да присъстват и 

на постоянните комисии поради служебната си ангажираност. Стремим се по 

всякакъв начин да направим работата на общински съвет по прозрачна за 

населението. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Уважаема г-жо Станчева, аз ви благодаря, че ще отнесете 

въпросите към кмета и към заместник кмета само, че за тези четири години съм 

внасяла 3-4 пъти по памет не помня, но не е от особено значение. Значи внасяла 
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съм питания по важни за общината въпроси и не съм получила отговор на нито едно, 

което хората ще го разберат в крайна сметка. Говорим за прозрачно управление, 

говорим за това, че не се действа, говорим за това, че ни се отговаря на въпросите. 

От 3 или 4 питания писмени, на които съм искала писмени отговори не заради мен 

самата, а заради това, че хората искат да знаят и аз трябва да им предложа 

официален документ, а не моите приказки оставени в пространството, аз не съм 

могла да отговоря на тези хора поради тази причина, че не съм получила такива. 

Така, че не се надявам, че и сега ще получа. Още едно питане, което ми е отправено 

от гражданите: Къде могат да се запознаят с проекта на централната градска част. 

Хората питат как ще изглежда новият център. Има ли някъде възможност, където те 

могат да го видят този планов проект или няма. Това е въпрос, които мен ме 

помолиха да задам в залата гражданите на Девин. Благодаря. 

 

Г-жа Станчева: - Проекта да колкото ми е известно се намира в ТСУ и може 

да бъде разгледан. Вчера беше направена първата копка. Това е което, аз мога да 

кажа, но от името на кмета или заместника няма как да дам отговор. Единствено, 

което обещавам е да предам питанията на мястото където трябва да отидат. Относно 

комуникацията пак казвам ето за пореден път се убеждаваме, че тя трябва да е по 

добра между администрацията и общинския съвет и той е двустранен процеса няма 

как да е едностранен.  

 

Г-н Чаушев: - Относно проекта, аз също ще поставя въпроса. Предполагам, 

ще намерим начин да бъде направен публичен и да бъде видян от всеки, които има 

интерес към него. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева: - Уважаеми г-н Председател, г-жо Станчева колеги и гости 

в залата ще започна от зад напред госпожо Станчева с вашето изказване ме 

накарахте да се почувствам неудобно като съветник за лошата комуникация. 

Съжалявам, че и друг път не сте били на сесия и имах желанието точно по този 

начин да протичат сесиите. Искам да ви кажа почувствах се засегната и от това, че 

г-н Чаушев каза едно нещо, което той знае как е и сигурно и той е бил потърпевш, 

защото съм ги наблюдавала тези неща многократно. Да наше задължение да се 

интересуваме, да контролираме решенията на общински съвет и докъде е стигнало 

тяхното развитие, но съгласете се че няколко човека през тези четири години 

станахме банални в залата да питаме все едни и същи въпроси и другите колеги да 

ни се подсмихват отстрани. Давам един прост пример гробището в Брезе до два 

месеца ще бъде решено. Само г-н Семчев най -малко 5-6 пъти съм си записала. Срок 

г-н Даскалов след два месеца, след три месеца, след пет месеца и така нататък. Ще 

ви дам само един пример днес какво се случи, от което съм страшно възмутена 
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относно последната докладна: Актуализация на бюджетната прогноза на община 

Девин, която ни беше сложена днес. Забележете, че в това няма нито една цифра. Г-

жа Шапкова си го е написала много добре. Всички са в решението от едно до осем. 

Приложение това са някъде около 20 листа, които ние успяхме с г-жа Чаушева да 

изискаме и да ги гласуваме. Питам ви вас след като беше качено сутринта след 

08:30 часа и някои колеги само са имали възможност да ги видят, а камо ли да ги 

разгледат и обмислят. Как гласувате пари и то бюджет на общината за следващите 

три години след като нямате пред вас нищо. Благодаря ви.  

 

Г-жа Шапкова: - Вие не гласувате бюджета за следващите години. Вие 

гласувате бюджетна прогноза. 

 

Г-жа Василева: - Говоря за прогноза.  

 

Г-жа Шапкова: - Бюджет на община Девин и бюджетна прогноза са 

различни неща. 

 

Г-жа Василева: - Но все пак хубаво беше да погледнат справките. Г-жо 

Шапкова, вие сте ги предоставили, защото на нас ни беше предоставена сега. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги нека да запазим добрия дух и тон. Докладната 

записка действително беше качена сутринта. Поради големия обем от страници, 

които съдържа – 45 страници и не беше разпечатано приложението. Правото пак 

казвам на всеки общински съветник, които е заинтересуван и желае му се 

разпечатва веднага. както и вие поискахте ви се предостави. Казах на колежките, 

които поиска от колегите общински съветници им се разпечата, но съгласете се 

четиридесет и няколко страници е едната ДЗ заедно с приложенията. Всички ние сме 

17 човека и ако на всеки трябва да бъде разпечатано съгласете се за какъв обем 

хартия става на въпрос, при приложение, че не всички пак казвам ще я гледат. 

Затова не беше разпечатана. Така съм преценил към момента, които желае да му се 

разпечата ДЗ. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева: - Г-н Председател съвсем сте прав относно хартията, но 

два комплекта, ако бяха разпечатани и ни беше дадена 5 минутна почивка поне да 

погледнат какво гласуваме.  

 

Г-н Чаушев: - Значи имахме 15 мин. почивка и всеки, които се интересува 

можеше да я разгледа. 
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Г-жа Тодорова: - Хубаво е наистина да питаме общинските съветници, 

но, аз действително както каза господин Чаушев, ние трябва да се 

интересуваме докъде са стигнали нещата и особено гробищните паркове, които 

са много важни. Аз два пъти съм ходила до Гробишния парк в Девин и съм 

гледала докъде са стигнали нещата и съм информирана. Значи в момента се 

наливат основи на двата храма и не може и на мен ми се иска и съм питала, не 

може ли да се започне да се погребват хората. Отговори ми се, че не може, 

защото трябва да се въведе в експлоатация. Значи това е един сериозен 

проект просто не могат да се случват така нещата. По отношение на Брезе съм 

се интересувала и имам обратна връзка. Действително подкрепям Наташа 

Василева, че там не може така, да продължава всеки да си загражда гроба, 

както си иска. Действително мислех да поставя въпроса на кмета, да се 

направи цялостно ограждане, на това, което е предложено за гробищен парк, 

а не всеки да си загражда. Още повече и това е предизвикателство и към 

следващите кметове по населени места, защото там в Брезе, аз съм ходила на 

погребение, няма вода, положението е много трагично, както и други неща. 

Просто е хубаво да се обърне внимание на тези гробищни паркове и затова ви 

казвам, колеги, хубаво е понеже сме си от града и хубаво е на две крачки е 

гробищния парк, знам, че сме много заети, но е хубаво от време на време да 

ходим до контролираме и да гледаме докъде са стигнали нещата. Може би аз 

съм много любопитна, но гледам всички проекти, както и централна градска 

част, искам за себе си да знам, за да може, като ме срещнат и питат докъде са 

стигнали нещата, да дам компетентен отговор. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Реплика. Заповядайте госпожо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Госпожо Тодорова, как да знаем, като вчера 

случайно господин Чаушев ме срещна по стълбите и ме покани да присъствам 

на първа копка. Всичките ние в тази зала, не го упреквам, сигурно и той е 

научил в последния момент, всичките сме допринесли за тази първа копка. 

Когато трябва да има извънредна сесия, някои хора, които сме и сега, сме 

редовни, а когато трябва да има ей такива, като първа копка, как вие се 

научихте, а аз не се научих. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Реплика. Заповядайте госпожо 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Не се чува 
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Г-н Шанов: -  Колеги, аз имам една молба, да се опитаме да запазваме 

добрия тон, малко неприсъщо звучи от моята уста, но ще взема отношение 

спрямо заинтересоваността на колегите. Имайки предвид себе си и всички 

останали, технически си го представям 17 души, ако отидем да питаме госпожа 

Шапкова, каква е тази прогноза, вчера примерно, тя ще трябва да отдели може 

би два часа за това нещо. Тука идва момента, когато госпожа Чаушева каза, че 

има подавани четири пъти питания,  като общински съветник. Ами няма вина 

кмета или администрацията. Аз не съм човека, който може да упреква или да 

направи оценка, но пък има тука едни братя Кирил и Методий, които доста от 

тях са пуснали запитвания около 300 и нагоре. Доколкото знам, аз, може би 

нямат време и от тях доста да отговорят. Да не изпадаме в обяснителен режим, 

само да ви кажа, че, ако аз не знам определена точка или или не съм наясно 

или не съм дошъл, защото често не мога да дойда, но мен ме делят 60 

километра и не се оправдавам и всеки възможен път съм я идвал и съм бил 

един от. Оценка няма да давам за никой, не искам да упреквам, че колегата 

ако той не знае ще питаме или аз ако не знам, ще се обаждам и на господин 

Чаушев дори и на вас се бих обадил, да питам, ако нещо не разбирам но 

популистко звучи в последните дни на кампанията. Просто ви моля, няма да 

отговарям, каквото и да е, ще си запазя добрия тон. Благодаря ви. Приятен 

ден ви пожелавам лично от мен. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Реплика. Заповядайте госпожо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Господин Шанов,  кое звучи популистко. Това, че на 

четири поредни сесии искам една информация за разплатените разходи от 

кредита. Това ли е популистко и на 4 сесии ми се обясняваха, всичките ние 

участвахме и ни издирваха под камъни, за да сме единни в гласуването на 

кредита, който ще тегли общината. Ако и това е популизъм накрая съм никои 

когато трябваше да се разплащат. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Реплика. Заповядайте госпожо 

Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова: - Защо все още нямате получено какво сме 

разплатили от кредита, както в четирите докладни записки, които бяхме 

записали, все още не е усвоен кредита, то се усвоява на части. Усвоява се 
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най-напред мисля, че на заседанието на общинския съвет, казахме, че най-

напред ще се подпишат и ще се разплатят споразуменията, за да могат да 

вдигнат запорите днес, утре ще се усвои окончателно сумата до 1 350 000 лв.  

След като разплатим всичко такъв отговор, ще получите чрез официално 

изпратено писмо от кмета подписано до председателя на общинския съвет към 

всеки един от контрагентите, които сте записали и сте одобрили. В списъка, 

ще получат точната сума до стотинка. 

 
Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Реплика. Заповядайте госпожо 

Василева. 
 
Г-жа Василева: -  Някой, това трябваше да ни го каже. 
 

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

 

Г-жа Шапкова: - По отношение на инвестиционната програма, все 

още не сме усвоявали, нито един лев. Държа да знаете към този момент, няма 

усвоен нито един лев от инвестиционната програма този заем от 2 500 000 лв. 

единствено в момента плащане 1 350 000 лв. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря госпожо Шапкова. Това беше важно за 

доуточнение. Колеги, имате ли нещо по-конкретно относно работата на 

общински съвет. Няма.  

Поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание на 

общински съвет.  

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/Дата:26.09.2019 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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