
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 
 

ПРОТОКОЛ 

 

№ 12 от 30.09.2020 година 

 

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

30.09.2020 година /сряда/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват:  

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Дияна Чаушева – Зам. Кмет на Община Девин 

Николай Юруков - Зам. Кмет на Община Девин 

Елка Станчева – Секретар на община 

Захаринка Шапкова - Началник на отдел „БФУЧР” 

Капка Бешева - Рахнева - Началник отдел „ЕФПТХ” 

Красимир Бечев - Гл. експерт „УТОС” 

 

Гости:- Граждани на Община Девин 

Димитър Дългъчев - Изп. Директор на „Михалково” АД 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-жо 

Чаушева - зам. кмет на община Девин, гости в залата добре дошли на днешното 

заседание на общински съвет Девин. На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за 

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

взаимодействието му с Общинска администрация има наличие на кворум от 17 

общински съветника присъстват 16. Отсъства г-н Георги Гетов. Така, че имаме 

кворум и можем да открием днешното заседание на общинския съвет, свикано на 

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

Уважаеми колеги и гости, поради служебен ангажимент на кмета на община 

Девин г-н Здравко Иванов, които днес участва в областна среща за избор на 

представители на общините в бъдещия регионален съвет за развитие на Южен 

централен район, която се провежда от 10:30 до 14:30 часа в гр. Пловдив. Поканата 

за срещата сме я получили след обявяването датата за днешното заседание. Избора 

на този регионален съвет е от изключително голямо значение в следващия 



 

Протокол № 12 от 30.09.2020 г. 

2 

 

програмен период 2021-2027 година, където основно място ще заеме интегрирания и 

териториален подход. Така, че днес г-н Иванов ще бъде представляван от г-жа 

Дияна Чаушева, съгласно пълномощно с изх. № 031/29.09.2020 г. и с вх. № КО - 

218/29.09.2020 г. в Общински съвет Девин. Пред вас е раздаден дневния ред. 

Всички сте запознати с него предварително.  

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 15.09.2020 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.09.2020 г. относно: Изменение 

на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта 

за Празник на град Девин и минералната вода, през месец август 2020 г. и 108 

години от Освобождението на град Девин, през месец октомври 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 21.09.2020 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.07.2020 г. до 31.08.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за второто тримесечие на 2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 21.09.2020 г. относно: Поставяне 

на паметна плоча с барелеф върху западната фасада на „Дом на културата”, сграда с 

идентификатор 20465.502.287.1 по КККР на гр. Девин, попадаща в УПИ III в кв. 36 

по плана на гр. Девин, одобрен с Решение № 17 от 21.02.2005 г. на Общински съвет, 

гр. Девин – публична общинска собственост, видно от Акт за общинска собственост 

№ 112 от 30.09.1998 г., вписан в Службата по вписванията гр. Девин, с № 178, том 

III, вх. Р. № 795 от 08.06.2007 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имоти, част от улица „Шина 

Андреева”, с кадастрален номер 20465.503.5080 и улица „Младежка”, с кадастрален 

номер 20465.503.5082 и промяна границите на общински УПИ-ХХV за общежитие и 
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общински УПИ XIV - 777, както и образуване на нов Урегулиран поземлен имот в кв. 

16 по ПУП на гр. Девин.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на кметство, с. Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 21.09.2020 г. относно: 

Предоставяне на имот от общински поземлен фонд с проектен идентификатор № 

20465.99.90 по § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗИД 

към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 21.09.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имот с идентификатор № 

44848.6.597 в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 21.09.2020 г. относно: Проект на 

решение на Общинския съвет за кандидатстване на общината за безвъзмездна 

финансова помощ по покана за представяне на проектни предложения по програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - земеделски земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на предназначението на общинско жилище - стая № 307 в 

общежитие на ул. „Явор” № 1, гр. Девин и отдаване на имота под наем. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за надстройка и пристройка на жилищна сграда в общински имот УПИ LXII-
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1119, кв. 87 по ПУП на гр. Девин, с кадастрален номер 20465.504.1119 по КК и КР 

на гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 23.09.2020 г. относно: Даване на 

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

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

Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. относно: 

Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ водопровод, собственост 

на „Михалково” АД, с начало новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в ПИ 

48547.44.9 по кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 

по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, 

област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: –Имате думата за предложения.  

Преди това, аз искам да направя едно предложение на основание чл. 67, ал. 

1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за организацията и дейността на общински съвет 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

Пред вас са раздадени две ДЗ, които са от спешен порядък и 

предлагам да влезнат като последни две точки в ДР като т.  15 и т. 16, а 

именно:  

- ДЗО - 140 от 29.09.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен 

заем за реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Девин и община Доспат ”, договор № BG05M9OP001-2.040-

0097-C01. Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма“ 

Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален 

фонд.  

- ДЗО - 141 от 29.09.2020 г. относно: Удължаване на срока за Възлагане 

на Услуга от общ икономически интерес по проект  BG05M9OP001-2.040-0097 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и 

община Доспат” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4” директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01. 
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Така, че предлагам допълнение към ДР, ДЗО № 140 от 29.09.2020 г. 

предлагам да влезе като точка 15 от дневния ред, а ДЗО № 141 от 29.09.2020 г. като 

точка 16 от ДР. От предварително раздадения дневен ред точка 15 да стане точка 

17.  

Колеги имате думата за други предложения относно ДР. Заповядайте г-н 

Семчев.  

 

Г-н Семчев: – Уважаеми г-жо Председател, г-жо Чаушева, колеги и гости в 

залата във връзка с докладна записка ДЗО - 101 от 16.06.2020 г. относно: 

Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ водопровод, собственост 

на „Михалково” АД, с начало новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в ПИ 

48547.44.9 по кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 

по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, 

област Смолян. Тук присъства г-н Дългъчев управителя във връзка с негова 

ангажираност и по негова молба правя предложение ДЗО - 101/16.06.2020 г. да 

стане точка 1 в дневния ред. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Семчев. Други колеги. Виждам, че няма 

и затова предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Има постъпили две предложения.  

- Подлагам на гласуване предложението, което направих като т. 15 в ДР 

да влезе ДЗО - 140 от 29.09.2020 г. относно: Ползване на временен безлихвен заем 

за реализация на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

в община Девин и община Доспат ”, договор № BG05M9OP001-2.040-0097-C01. 

Осъществява се с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд и като 

т. 16 да влезе ДЗО - 141 от 29.09.2020 г. относно: Удължаване на срока за 

Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по проект  BG05M9OP001-2.040-

0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и 

община Доспат” по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания - Компонент 4” директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01, а т. 15 от предварително раздадения дневен ред да 

стане точка 17. Колеги, който е съгласен с така направеното предложение моля да 

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

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направи г-н 

Семчев точка 14 с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 от Дневния ред да бъде точка 1, 

който е съгласен, моля да гласува: 

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

Г-жа Василева:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. относно: 

Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ водопровод, собственост 

на „Михалково” АД, с начало новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в ПИ 

48547.44.9 по кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 

по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, 

област Смолян. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 15.09.2020 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.09.2020 г. относно: Изменение 

на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта 

за Празник на град Девин и минералната вода, през месец август 2020 г. и 108 

години от Освобождението на град Девин, през месец октомври 2020 г. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 21.09.2020 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.07.2020 г. до 31.08.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за второто тримесечие на 2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 21.09.2020 г. относно: Поставяне 

на паметна плоча с барелеф върху западната фасада на „Дом на културата”, сграда с 
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идентификатор 20465.502.287.1 по КККР на гр. Девин, попадаща в УПИ III в кв. 36 

по плана на гр. Девин, одобрен с Решение № 17 от 21.02.2005 г. на Общински съвет, 

гр. Девин – публична общинска собственост, видно от Акт за общинска собственост 

№ 112 от 30.09.1998 г., вписан в Службата по вписванията гр. Девин, с № 178, том 

III, вх. Р. № 795 от 08.06.2007 г. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имоти, част от улица „Шина 

Андреева”, с кадастрален номер 20465.503.5080 и улица „Младежка”, с кадастрален 

номер 20465.503.5082 и промяна границите на общински УПИ-ХХV за общежитие и 

общински УПИ XIV - 777, както и образуване на нов Урегулиран поземлен имот в кв. 

16 по ПУП на гр. Девин.  

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на кметство, с. Триград. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 21.09.2020 г. относно: 

Предоставяне на имот от общински поземлен фонд с проектен идентификатор № 

20465.99.90 по § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗИД 

към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 21.09.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имот с идентификатор № 

44848.6.597 в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 21.09.2020 г. относно: Проект на 

решение на Общинския съвет за кандидатстване на общината за безвъзмездна 

финансова помощ по покана за представяне на проектни предложения по програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 
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11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - земеделски земи. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на предназначението на общинско жилище - стая № 307 в 

общежитие на ул. „Явор” № 1, гр. Девин и отдаване на имота под наем. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за надстройка и пристройка на жилищна сграда в общински имот УПИ LXII-

1119, кв. 87 по ПУП на гр. Девин, с кадастрален номер 20465.504.1119 по КК и КР 

на гр. Девин. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 23.09.2020 г. относно: Даване на 

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

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

Девин”. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 29.09.2020 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат ”, договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01. Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от 

Европейския социален фонд. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 29.09.2020 г. относно: 

Удължаване на срока за Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по 

проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Девин и община Доспат” по процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097-C01. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за дневен ред, 
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моля да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. относно: 

Одобряване на проект за ПУП-ПП за обект: „Съществуващ водопровод, собственост 

на „Михалково” АД, с начало новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в ПИ 

48547.44.9 по кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 

по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, 

област Смолян. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги искам да ви 

кажа, че има положително становище на ПК „УТОССГС”  и достатъчно се 

дебатира по време на заседанието на комисията. Днес в залата е и г-н 

Дългъчев - Директор на „Михалково” АД, ако вие имате някакви въпроси 

имате думата. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаема г-жо Чаушева, 

Уважаеми колеги и гости в залата този въпрос доколкото си спомням беше 

поставен преди няколко месеца февруари или март, когато ние дебатирахме 

в кабинета на кмета и една група общински съветници изразихме желание 

да получим някаква по подробна информация по отношение на това какви 

количества вода има в района или в извора от които тръгва този 

водопровод. Ясно е че по отношение на закона за устройство на територията 

проблем няма. Там е направен парцеларен план,  които е съгласуван с 

Министерството на земеделието, храните и горите. Нас ни интересуваше по 

скоро това дали количеството вода е достатъчно, за да захрани населението 

на с. Михалково, защото знаем, че там в летните месеци има проблем и 

много често се оказва в режим за водоснабдяване и идеята беше да защитим 

интереса на хората от с. Михалково, тоест обществения интерес да поставим 

над чисто коорперативния интерес и във тази връзка очаквахме справка от 

ВИК или от някоя друга институция, за да видим дали количествата вода са 

достатъчни за водоснабдяване на селото и за фабриката за бутилиране, 

което не сме получили и затова ми се иска да го знаем преди да гласуваме. 

За мен е важно хората на селото да имат вода, а не толкова да 

задоволяваме корпоративния интерес. Благодаря ви. 
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Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. Ако сте прочели 

материалите има становище от специалист още от м. 05.2020 г. Комисията 

по УТОССГС взе решение кмета на общината да ангажира независима 

институция относно актуалното състояние на КЕИ „Персенк-1”, КЕИ 

„Персенк-2”, КЕИ „Персенк-3”, КЕИ „Персенк-4”. Същото е направено 

прекачено на страницата на общинските съветници. В  предишната сесия от 

г-н Низамов се поставиха въпроси, относно собствеността на водата и 

дебати, тъй като има разминаване в информацията. Сега са предоставени 

документи, които дават информация по поставените въпроси на г-н Низамов. 

Ако имате някакви други въпроси може да се обърнем към г-н Дългъчев. 

Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Г-н Дългъчев, ако може само един въпрос към вас. 

Бяхте обещали, че този водопровод ще бъде изпълнен с ваши средства и ще 

задоволява и селото. Това остава ли като обещание?  

 

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

 

Г-н Дългъчев:- Благодаря ви. Явно г-н Даскалов не си е прочел 

достатъчно задълбочено материалите. Това, което сме го твърдели 

продължаваме да го твърдим и искаме да го направим следното: за 

бутилиране на предприятието ние искаме от изворите Персенк 3 и 4, които 

са нови и те нямат нищо общо с водоснабдяването на Михалково. От 

изворите Персенк 1 и 2 има около 4,8 литра прекарано количество вода, 

което ние и в момента ползваме само за собствени нужди през водомера на 

ВИК. Това, което пише в експертния доклад трябва да ви кажа, че поради 

дългата продължителност и експлоатация на това съоръжение и бих казал 

безстопанствеността на оператора трябва да ви кажа, че има толкова много 

вода, че може би ще захраним не само Михалково, но и Девин. Това 

съоръжение трябва да се ремонтира и това, което ние предложихме така или 

иначе ние от 3 и 4 ще вкараме водопровод, които е за бутилиране, но за нас 

е престъпление да ходят машини, да се правят сервитути. Не случайно 

затова ние инвестирахме над 38 000 лв. само за документацията, а не само 

за водопровода, които ще бъде за фабриката от 3 и 4, ами и водопровода, 

които е за Михалково. Ще ви кажа и още нещо, аз мисля, че ще има хора от 

ВИК, за да кажем някои факти и цифри. Трябва да ви кажа, че за 2019 г. 

потреблението за Михалково е 11 600 000 литра, което е минало през 

водомери на селото от частните потребители и така нататък, а ресурса, 

които е минал през главния водомер е над 19 000 000 литра. Получават се 

едни 7 000 000 литра, които никои не може да обясни къде отиват. Ние 

знаем къде отиват и затова това, което според нас трябва да се случи има 
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достатъчно вода за селото за това няма никакъв коментар и аз мисля, че и 

миналия път ви обясних на дълго и на широко имайте напредвид, че и 

водопроводната мрежа в Михалково вярно една част от нея се обнови, но 

имайте напредвид, че в новия квартал където е площадката там също 

водопровода трябва да се смени. Тези загуби всички са там. Така, че така 

стоят нещата, ние сме декларирали и сме казали, че от изворите 1 и 2 ще 

взимаме само за собствени нужди и то при положение, че ВИК има нагласата 

и ни разреши. Във връзка с втория въпрос дали ние сме готови да вземем 

тръби за водопровода, аз смятам, че това не подлежи на коментар, ние сме 

готови и всички тръби, които ще бъдат за подмяна на водопровода от 

изворите Персенк 1, Персенк 2 до напомня водопровод на село Михалково 

сме готови да ги закупим. Така, че това е което мога да кажа към този 

момента, ако има други въпроси.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Дългъчев. Други въпроси. 

Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Благодаря и аз за отговора, а това дали съм прочел 

или не прочел, за да дойда на сесия значи съм го прочел. Какво ми е ясно и 

какво не това не е проблем на залата, това е мои проблем и затова задавам 

въпросите, за да ми се изяснят нещата. Г-н Дългъчев пожелавам ви успех в 

начинанието. Благодаря за отговора.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. Други предложения. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който 

е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 124 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 

5 от Закона за устройство на територията, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

Одобрява проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) 

за инженерна инфраструктура извън урбанизирани територии, за трасе на обект: 

„Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД, с начало 



 

Протокол № 12 от 30.09.2020 г. 

12 

 

новопроектирана шахта на „Михалково” АД, в поземлен имот (ПИ) 48547.44.9 по 

кадастрална карта /стар номер на имота 000625 по Карта за възстановяване на 

собствеността (КВС)/ и край ПИ 48547.149.4 по кадастрална карта /стар номер на 

имота 149004 по КВС/, с. Михалково, община Девин, област Смолян.  

 

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Г-н Дългъчев:- Искам да благодаря, че ми предоставихте да 

присъствам на срещата и изтеглихте точката от дневния ред да бъде първа, 

за което благодаря на всички. Успешен ден.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. Успешен ден и на вас. Колеги 

продължаваме. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 126 от 15.09.2020 г. относно: 

Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2021-2023 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на всички комисии, но въпреки 

това г-жа Шапкова е на разположение, ако имате някакви въпроси  имате 

думата. Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова:- Уважаема г-жо Председател, Уважаема г-жо 

Чаушева, колеги и гости в залата имам няколко въпроса към г-жа Шапкова. 

В обяснителната записка пише, че имаме прекратяване на договори, за 

които не е осигурено финансиране през 2020 г. Бихте ли ми казали, кой са 

тези договори? Вторият ми въпрос е предвижда ли се повишаване на 

данъци. Бяхме говорили съответно и кмета г-н Иванов каза, че данъчните 

оценки са доста ниски и най вероятно ще се преизчисляват данъчните 

оценки и по този начин да се дигнат и данъците и предвижда ли се въобще в 

тази актуализация такова нещо. Не видях никъде има прогноза продажба на 

сгради, но нула лева, което означава, че не се предвижда нищо да се прави 

със сградата, която е до техникума, така ли е и нещо с нея за три, четири 
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години напред дали се предвижда да се прави. Другият ми въпрос е не 

виждам къде има отражение в приходната и разходната част този общински 

басейн, които трябва да се въведе в експлатация. Ако може на тези въпроси, 

благодаря. 

 

Г-жа Шапкова:- Уважаема г-жо Василева, Уважаема г-жо Чаушева, 

Уважаема г-жо Тодорова, Уважаеми общински съветници на първия въпрос, 

към кой договори са насочени прекратяване. Имаме подписани договори от 

2009 година още за кандидатстване пред комисията за бедствие и аварии и 

за изготвяне на проекти, за които е изтекъл давностния срок и те няма да 

бъдат финансирани така, че към тези договори сме предприели действия за 

прекратяване на тяхното осчетоводяване и съществуване на такива 

договори в счетоводните регистри. Това са договорите към които сме 

предприели действие за прекратяване на тяхното отчитане и действие , 

което има отражение към годишния финансов отчет. По отношение на 

вторият ви въпрос за повишаване на данъци и такси. В бюджетната прогноза 

не сме предвиждали такова повишаване на данъци и такси. Знаете, че тя е 

бюджетна прогноза за 2021 – 2023 г. и е на база анализите, които са за 

последните четири години. Така са и съгласно указанията на Министерство 

на финансите запазени са трансферите от 2020 г. Бюджетната прогноза 

съгласно указанията на Министерство на финансите и Закона за публични 

финанси се актуализира и се приема с бюджета. Първия етап от бюджетна 

прогноза е с приемането на бюджета така, че ако има с решение на 

общински съвет, защото вие знаете, че ние сме отразили действащата 

нормативна уредба към момента и няма предложение или не е внесено 

такова предложение за повишаване на данъците. Така, че няма как да 

намери отражение в тази бюджетна прогноза нещо в бъдеще. Ще бъде 

изготвена отново такава актуализирана бюджетна прогноза с бюджета 2021 

г. и ако общинския съвет е приел такова решение за повишаване на 

данъците тогава ще намери отражение тук. По отношение на басейна в 

структурата, която приехте миналия месец няма численост на персонала 

така, че няма как и това да намери отражение в бюджетната прогноза 2021-

2023 г. Когато, вие отново приемете такова решение как ще бъде басейна с 

каква численост ще намери отражение в актуализираната бюджетна 

прогноза, която ще приемате 2021 г. За сградата на техникума, вие отново 

ще приемате с програмата за разпореждане. Тук не са заложени приходи от 

продажба на активи, защото нямате приета програма за 2021 – 2023 г.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Шапкова. Заповядайте г-жо 

Тодорова.  
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Г-жа Тодорова:- Стана ясно колеги, че проблем на цялата община 

са водопроводите и канализациите и доколкото знам е прекратена 

поръчката за избор на изпълнител за водопровода в Настан, а след като е 

прекратена поръчката това означава, че ние не можем да кандидатстваме за 

осигуряване на финансиране за този квартал. Още повече, че всички, които 

следим медийното пространство е ясно, че следващите периоди премиера 

каза, че ще се обърне внимание на малките населени места основно за 

водопроводи и канализации и като препоръка на новото ръководство просто 

за приоритети на общината да бъдат точно такива населени места както и 

Беден и други малки населени места да наблегнем през този мандат точно за 

водопроводната и канализационната мрежа да не говорим, че и в Девин 

също има нужда. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Тодорова. Аз, като общински 

съветник мога да кажа, както в предходния мандат, така и сега 

продължаваме да работим за всички населени места - малки и големи. 

Заповядайте г-жо Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова:- Аз взимам думата, за да доуточня в бюджетната 

прогноза и анализа, които сме написали е записано, че ние сме предприели 

действие по сключени за прекратяване на договори, които са сключени и за 

които не е осигурено финансиране. Доколкото съм запозната за Настан ние 

въобще не сме сключвали такъв договор. Така, че затова взимам отношение 

да кажа това, за да можем да спазим изискванията на Закона за публични 

финанси, защото всички вие знаете, че нашите поети ангажименти по 

договори надвишават определените размери. Това го коментирам всеки път 

с бюджетната прогноза, а с поети ангажименти по договори по сключения 

вече договори, затова ние сме длъжни съгласно закона да оправим 

показателите си в тази си част.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Шапкова. Г-н Даскалов да 

разбирам, че няма сключен такъв договор. Заповядайте.  

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаема г-жо Чаушева, 

колеги по отношение на водопровода в Настан положихме доста усилия в 

предходния мандат. Осигурихме финансиране от Министерството на 

регионалното развитие и благоустройството от 30 000 лв. Вие сте запознати 

като общински съветнии от предходния мандат, които бяха безвъзмездни и 

бяха отпуснати от министерството за проектиране на водопровода. 

Възложена беше обществена поръчка, избран изпълнител и вече имаме 

готов проект за водопровода в Настан. Изпълнен, разплатен, но по 
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отношение на строителството на СМР започнахме процедура за избор на 

изпълнител. Не беше приключена доколкото си спомням в нашия мандат  и 

след това г-н Иванов е прекратил. Така, че договор няма сключен за СМР.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Даскалов. Други колеги. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, 

ал. 1, т. 1, и чл. 83, ал. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 27, ал. 2 от 

Наредбата 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, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2021-2023 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 2021-2023 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 2020-2021 г.”. 

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

за периода 2020-2021 г. 

4. Приложение № 6 г „Прогноза за общински дълг (вкл. и намеренията за 

нов дълг) и на разходите за лихви по него за периода 2021-2023 г.” 

 

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

да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 127 от 18.09.2020 г. относно: Изменение 

на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта 

за Празник на град Девин и минералната вода, през месец август 2020 г. и 108 

години от Освобождението на град Девин, през месец октомври 2020 г. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги искам да ви 

информирам, че ДЗ има положително становище на ПК „БФЕФП” както и на 

ПК „ОМДСТК”, но все пак останалите колеги, ако имате някакви въпроси  

имате думата. Виждам, че няма и затова предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 126 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Изменя Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 

2020 г., в частта за Празник на град Девин и минералната вода през месец август 

2020 г. и 108 години от освобождението на град Девин на 08.10.2020 г., както 

следва: 

От 

МЕСЕЦ МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

07.08 – 

09.08.2020 г. 
гр. Девин 

Празник на град Девин и 

минералната вода 
Община Девин 6 000 лв. 

08.10.2020 г. гр. Девин 

108 години от 

Освобождението на град 

Девин 

- тържествена заря 

проверка 

Община Девин 4 000 лв. 
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- празничен концерт  

На 

МЕСЕЦ МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

07.08 – 

09.08.2020 г. 
гр. Девин 

Празник на град Девин и 

минералната вода 
Община Девин - 

08.10.- 

09.10.2020 г. 
гр. Девин 

108 години от 

Освобождението на град 

Девин 

- тържествена заря 

проверка 

- театрални спектакли; 

- спортни турнири  

Община Девин 
10 000 

лв. 

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

действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-жа Чолакова: 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 128 от 21.09.2020 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.07.2020 г. до 31.08.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за второто тримесечие на 2020 година. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

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

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище от ПК „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП”. 

Ако имате допълнителни въпроси, моля заповядайте.  

 

Г-жа Василева:- Колеги, тъй като в комисията по ПК„БФЕФП” не 

бяха поставени никакви въпроси след разглеждане на ДЗ, затова не 

поканихме и г-жа Грозданова. Запознати сте, че ежемесечно се внася тази 

информация и не искахме да и губим времето след като нямаше въпроси.  

 

Г-жа Чолакова:- Виждам, че няма и затова предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 127 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 



 

Протокол № 12 от 30.09.2020 г. 

19 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД 

гр. Девин в изпълнение на Решение № 24 от 09.03.2017 г. на ОбС Девин, финансови 

справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.07.2020 г. 

до 31.08.2020 г. 

 

2. Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД 

за второто тримесечие на 2020 година.  

 

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

гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:-  

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 129 от 21.09.2020 г. относно: Поставяне 

на паметна плоча с барелеф върху западната фасада на „Дом на културата”, сграда с 

идентификатор 20465.502.287.1 по КККР на гр. Девин, попадаща в УПИ III в кв. 36 

по плана на гр. Девин, одобрен с Решение № 17 от 21.02.2005 г. на Общински съвет, 

гр. Девин – публична общинска собственост, видно от Акт за общинска собственост 

№ 112 от 30.09.1998 г., вписан в Службата по вписванията гр. Девин, с № 178, том 

III, вх. Р. № 795 от 08.06.2007 г. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Искам да ви 

информирам, че има положително становище на всички комисии към 

общински съвет Девин, но ПК „УТОССГС” прави предложение заедно с 

ръководството го обсъдиха и предлагат в проекта за решение текста „върху 

южната фасада на „Дом за културата” да бъде заменен с „върху западната фасада на 

„Дом за културата”. Имате думата за мнения и други предложения. Виждам, че няма 

и затова предлагам процедура по прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
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- Колеги подлагам на гласуване предложението на ПК „УТОССГС” 

в проекта за решение текста „върху южната фасада на „Дом за културата” да бъде 

заменен с „върху западната фасада на „Дом за културата”, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 128 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от 

Закона за устройство на територията, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие за поставяне на паметна плоча с името на Игор Джамов 

Юруков - „Почетен гражданин на гр. Девин”, върху западната фасада на „Дом на 

културата” – сграда с идентификатор 20465.502.287.1 по КККР на гр. Девин, 

попадаща в УПИ III, кв. 36 по плана на гр. Девин, одобрен с Решение № 17 от 

21.02.2005 г. на Общински съвет – Девин.  

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

фактически действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 130 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имоти, част от улица „Шина 

Андреева”, с кадастрален номер 20465.503.5080 и улица „Младежка”, с кадастрален 

номер 20465.503.5082 и промяна границите на общински УПИ-ХХV за общежитие и 

общински УПИ XIV - 777, както и образуване на нов Урегулиран поземлен имот в кв. 

16 по ПУП на гр. Девин.  

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. ДЗ има положително 

становище от ПК „УТОССГС”. Имате думата за разисквания по ДЗ. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 129 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Обявява за частна общинска собственост част, с площ 70 кв. м., от улица 

„Шина Андреева”, с кадастрален номер 20465.503.5080, цялата с площ 6214 кв. м. и 

част с площ 32 кв. м. от улица „Младежка”, с кадастрален номер 20465.503.5082, 

цялата с площ 4458 кв. м.  

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 
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7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 131 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на кметство, с. Триград. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жа Чаушева. Колеги ДЗ има 

положително становище от ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП”, но все пак, ако 

някои от вас иска да вземе отношение има думата.  Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, Уважаема г-жо Чаушева, 

колеги и гости в залата хубаво е това нещо за всички населени места, които 

се намират около района на Триград касае Кестен и Жребево, но имам само 

едно питане просто едно уточнение, защото нещо не ми стана ясно по време 

на комисията този банкомат ще бъде в коридора на кметството и как ще се 

ползва. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Заповядайте г-н Бечев. 

 

Г-н Бечев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми общински 

съветници и гости значи идеята да бъде в коридора е по отношение 

охраната на този банкомат. Поне за сега ще действа сутрин от 8 часа вечер 

до работното време на кметството. Извън този диапазон ще бъде заключен, 

тъй като не може да се осигури друго подходящо помещение към настоящия 

момент.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Бечев. Други колеги. Виждам, че 

няма и затова предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 130 

 

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

7, ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем, 

съгласно издадена схема-виза от главния архитект на община Девин на: 

- Част от помещение, предназначено за банкови услуги за поставяне на 1 

бр. АТМ (банкомат), с площ 2 кв. м., находящо се в коридора на първия етаж, в 

двуетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, с. Триград, с 

идентификатор 73105.501.208.6 по Кадастрална карта на с. Триград, цялата със 

застроена площ 132 кв. м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 17 от 

20.03.1997 г.; вид собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна 

наемна цена, в размер на 6.40 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел IV, ред 

8, колона 7 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин; за срок от 5 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 
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Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

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

 

Г-н Семчев:- Г-жо председател искам да предложа процедурно 

предложение за 10 минути почивка. 

 

Г-жа Василева:- Колеги обявявам 10 минути почивка. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 132 от 21.09.2020 г. относно: 

Предоставяне на имот от общински поземлен фонд с проектен идентификатор № 

20465.99.90 по § 27, ал. 2, т. 1 от Предходните и заключителни разпоредби на ЗИД 

към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. ДЗ има положително 

становище от ПК „УТОССГС”. Имате думата за питания или въпроси по нея. 

Виждам, че няма и предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 131 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и § 27, ал. 2, т. 1 от 

Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие поземлен имот с проектен идентификатор № 20465.99.90, по 

кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със заповед РД-18-90/ 

18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография, и 
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кадастър (АГКК) с площ 801 (осемстотин и един) кв. м. находящ се в землището на 

гр. Девин, община Девин, област Смолян в местност „ КАТРАНИЩЕ” при граници на 

имота: ПИ с идентификатор № 20465.99.82, 20465.99.76, 20465.99.79, 20465.99.89, 

20465.99.88 и 20465.99.71, Начин на трайно ползване - Пасище, осма категория да 

бъде предоставен на Общинска служба по земеделие – Девин за постановяване на 

решение за възстановяване правото на собственост по приложената скица проект № 

15-205360/ 28.02.2020 година.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 133 от 21.09.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имот с идентификатор № 

44848.6.597 в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги има положително 

становище на ПК „УТОССГС”, ако вие имате нещо относно ДЗ заповядайте. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 132 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на Румен Богданов Башев, с. 

Лясково, община Девин, област Смолян на следния поземлен имот от общински 

поземлен фонд: 

 Поземлен имот, с идентификатор № 44848.6.597, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, на с. Лясково одобрени със заповед № РД-18-676/ 

25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), с площ 39357 кв. м. ( тридесет и девет хиляди и триста петдесет и 

седем ) кв. м., находящ се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян, 

местност „БОДОТИНА”, при граници на имота: ПИ с идентификатори № 44848.6.600, 

48848.6.598, 44848.6.596, 44848.6.854 и 44848.6.405. Трайно предназначение на 

територията –Земеделска. Начин на трайно ползване – Нива.  

2. Определя годишна наемна цена за ползване на заявения поземлен имот от 

общински поземлен фонд (нива), с идентификатор № 44848.6.597 в размер на 1039, 

03 лв. (хиляда и тридесет и девет лева и три стотинки), съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

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

Богданов Башев за срок от пет стопански години. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 21.09.2020 г. относно: Проект на 

решение на Общинския съвет за кандидатстване на общината за безвъзмездна 

финансова помощ по покана за представяне на проектни предложения по програма 

„Опазване на околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия 

механизъм на Европейското икономическо пространство. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

Г-жа Чаушева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. ДЗ има положително 

становище от всички комисии към общински съвет, но снощи г-н Иванов 

проведе разговор с кмета на Рудозем г-н Пехливанов. Той излизаше от срещата, 

която се е провела в София. Този проект е във връзка с меки мерки - става въпрос 

за: обучение, обмяна на опит и презентация. Във всички проекти в следващия 

програмен период 2021-2027 г. екологичния компонент ще бъде ключов компонент в 

проектите. По проекта ще бъдат назначени с възнаграждение: координатор, 

технически сътрудник и служител. С допълнително възнаграждение ще бъдат: 

еколог, човек занимаващ се с проекти и представител на техническа служба. Освен 

това ще бъде реализиран един малък проект. Например: Рудозем желаят изграждане 

на зарядна станция и закупуване на 5-6 моторчета за обиколки на града, вместо 

използването на автомобили. Както вече разбрахте, че ние няма да участваме с 

никакви средства. Имате думата за въпроси. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 133 

 

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

съответствие с изискванията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

Открита покана № 3 „Климат” - „Повишаване на способността на местните общности 

да намаляват емисиите на парникови газове и да се адаптират към променящия се 

климат”, финансирана по Програма „Опазване на околната среда и климатични 

промени” от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие община Девин да участва в кандидатстването по проект 

„Общините Рудозем, Мадан и Девин работят заедно за повишаване на общинския 

капацитет за намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към 

променящия се климат” по Открита покана № 3 „Климат” по Програма „Опазване на 

околната среда и климатични промени”, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство”, при следното партньорство по проекта: 

1.1. Община Рудозем – проектен изпълнител/бенефициент по проекта; 

1.2. Община Мадан – проектен партньор; 

1.3. Община Девин – проектен партньор; 
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1.4. Сигра Груп АС, Осло, Норвегия – проектен партньор; 

1.5. Клуб Икономика 2000 – проектен партньор, неправителствена 

организация в обществена полза. 

2. Възлага на кмета на община Девин да предприеме необходимите действия 

за подготовката и за реализацията на проекта по т. 1 (в случай на одобрение на 

проекта), в т. ч. да подпише всички изискващи се документи за кандидатстване, 

съгласно поканата за кандидатстване.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Семчев.  

 

Г-н Семчев:- Аз се извинявам, но чаках да гласуваме тази ДЗ и 

искам да направя една препоръка към ръководството виждам, че г-жа 

Станчева и г-жа Бешева, че са тук във връзка с предстоящите програми, 

които се отварят по околна среда трябва да бъдем много внимателни в 

проекти, които сме партнираща организация и да не си пресичаме 

възможността да бъдем водеща. В комисиите също го поставих този въпрос. 

Проверявайте ги тези неща, защото ако в някоя програма сме партнираща 

имаме реална възможност да кандидатстваме като водеща  община и по 

добре е да се използва случая. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - земеделски земи. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги има положително 

становище на ПК „УТОССГС”. Вие, ако имате нещо относно ДЗ, заповядайте. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 134 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от 

Закона за общинската собственост и чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 

общински земеделски имоти, както следва: 
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1. Поземлен имот, с идентификатор 06269.2.30 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Брезе, одобрени със Заповед РД-18-122/21.02.2019 г. 

на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК) 

с площ 18 833 (осемнадесет хиляди осемстотин тридесет и три) кв. м., с адрес: 

област Смолян, община Девин, землище с. Брезе, м. Бодотина, съседи: 06269.2.29, 

06269.2.36, 06269.2.31, 06269.2.32, 06269.2.762. Трайно предназначение на 

територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – Нива. Категория при 

неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна 

годишна наемна цена, в размер на 497.19 лв. (четиристотин деветдесет и седем лева 

и деветнадесет стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

2. Поземлен имот, с идентификатор 44848.6.600 по Кадастрална карта и 

Кадастралните регистри на с. Лясково,одобрени със заповед № РД-18-

676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, с площ 16.381 (шестнадесет хиляди триста осемдесет и 

един) кв. м., с адрес: област Смолян, община Девин, землище на с. Лясково, м. 

Бодотина, съседи: 44848.6.605, 44848.6.598, 44848.6.597, 44848.6.405, 

44848.6.599. Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно 

ползване – Нива. Категория на при неполивни условия - Х. Вид собственост: 

общинска частна; с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 432.46 лв. 

(четиристотин тридесет и два лева и четиридесет и шест стотинки), съгласно 

изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не 

може да променя начина на трайно ползване на имота. 

3. Поземлен имот, с идентификатор 44848.6.752 по Кадастрална карта и 

Кадастралните регистри на с. Лясково,одобрени със заповед № РД-18-

676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър, с площ 34 001 (тридесет и четири хиляди и един) кв. м., с 

адрес: област Смолян, община Девин, землище на с. Лясково, м. Чадъра, съседи: 

44848.6.748, 44848.6.749, 44848.6.751, 44848.6.753, 44848.6.549, 44848.6.570, 

44848.6.581. Трайно предназначение на територията – Земеделска. Начин на трайно 

ползване – Нива. Категория при неполивни условия - Х. Вид собственост: общинска 

частна; с начална тръжна годишна наемна цена в размер на 897.63 лв. (осемстотин 

деветдесет и седем лева и шестдесет и три стотинки), съгласно изготвена пазарна 

оценка от лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя 

начина на трайно ползване на имота. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на предназначението на общинско жилище - стая № 307 в 

общежитие на ул. „Явор” № 1, гр. Девин и отдаване на имота под наем. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги има положително 

становище на ПК „УТОССГС” и на ПК „ЗСПЕ”. Вие, ако имате нещо относно 
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ДЗ заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение:  

 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 4 и чл. 14, ал. 2 

от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Променя предназначението на общинско жилище стая № 307, ет. III в 

Общинско общежитие, сграда с кадастрален номер 20465.504.26.1, гр. Девин, ул. 

„Явор” № 1, с Акт № 2662/09.04.2019 г. за частна общинска собственост, с площ 17 

кв. м., от стая за жилищни нужди, в помещение за – лекарски и манипулационни 

услуги. 

2. Включва в Програмата за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2020 г. на Община Девин, Раздел VI – Наеми и управление, стая № 

307, ет. III в общежитие, сграда с кадастрален номер 20465.504.26.1, гр. Девин, ул. 

„Явор” № 1, с Акт № 2662/09.04.2019 г. за частна общинска собственост, с площ 17 

кв. м. 

3. Дава съгласие да се проведе публичен търг за отдаване под наем на стая 

№ 307, ет. III, в Общинско общежитие, сграда с кадастрален номер 20465.504.26.1, 

гр. Девин, ул. „Явор” № 1, с площ 17 кв. м., с първоначален месечен наем 39.10 лв. 

с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел III, ред 5, колона 4 от Наредба № 2 за 

реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин; за срок от 10 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 21.09.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за надстройка и пристройка на жилищна сграда в общински имот УПИ LXII-

1119, кв. 87 по ПУП на гр. Девин, с кадастрален номер 20465.504.1119 по КК и КР 

на гр. Девин. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин  

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги има положително 

становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата за разисквания по ДЗ. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 136 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от Закона за 

общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Учредява възмездно, безсрочна право на строеж на Таня Димитрова 

Вълчева, за реконструкция и преустройство на тавански етаж за жилищни нужди, с 

площ 75 кв. м. и пристройка за санитарен възел, с площ 4 кв. м., към втория етаж на 

сграда, с кадастрален номер 20465.504.1119.3, построена в общински Урегулиран 

поземлен имот (УПИ) LXII – за жилищни нужди в кв. 87, по Подробен устройствен 

план (ПУП) на гр. Девин, област Смолян, община Девин, ул. „Филип Тотьо” № 1, имот 

с кадастрален номер 20465.504.1119 по Кадастралните карти и кадастралните 

регистри на гр. Девин, утвърдени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, целият 

с площ 241 кв. м., съседи 20465.504.1118; 20465.504.1123; 20465.504.1122; 

20465.504.1120; 20465.504.5064; с Акт за общинска собственост (АОС) № 2830 от 

27.07.2020 г., за сумата от 472.00 лв. без ДДС. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 23.09.2020 г. относно: Даване на 

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

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

Девин”. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги има положително 

становище на ПК „БФЕФП”. Имате думата за разисквания по ДЗ. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, 

който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

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

общинския дълг Общински съвет – Девин да вземе следното решение, във връзка с 

предложение на Кмета на Община Девин относно поемане на дълг, направено по 

реда на Закона за общинския дълг, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Община Девин да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата 

на който да поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: 

„Въвеждане на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”, 

финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., приоритетна 

ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните 

райони”, схема BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони 

– 2”, при следните основни параметри: 

 Максимален размер на дълга – 205 814.00 (двеста и пет хиляди осемстотин 

и четиринадесет лева); 

 Валута на дълга – лева  

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

 Условия за погасяване:  

- Срок на погасяване – до 12 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло 

или на части, без такса за предсрочно погасяване. 

- Източници за погасяване на главницата – чрез плащанията от  

Управляващия орган съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ 

№ BG16RFOP001-2.002-0040-C01 и/или от собствени бюджетни средства. 

 Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална 

надбавка от 4.083 % 

 Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно 

ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка 

 Начин на обезпечение на кредита: 

- Учредяване на залог върху вземанията на Община Девин по Договор за 

безвъзмездна помощ № BG16RFOP001-2.002-0040-C01, сключен с 

Управляващия орган на съответната Оперативна програма, постъпващи по 

банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и 

бъдещи, също са обект на особен залог; 

- Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, 

представляващи настоящи и бъдещи приходи на община Девин, по чл. 45, 

ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и 

трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна 

субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните 

финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията 
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за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен 

залог; 

2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Девин да подготви 

искането за кредит, да го подаде в офиса на „Фонд ФЛАГ” ЕАД, да подпише договора 

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

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

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 
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15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 29.09.2020 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат ”, договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01. Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от 

Европейския социален фонд. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги има положително 

становище на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. Имате думата за разисквания по ДЗ. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 
Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 138 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер до 25 

000.00 /Двадесет и пет хиляди лева/ за изпълнение на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01.” 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 28.02.2021 

г. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 
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Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 29.09.2020 г. относно: 

Удължаване на срока за Възлагане на Услуга от общ икономически интерес по 

проект BG05M9OP001-2.040-0097 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Девин и община Доспат” по процедура „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0097-C01. 

Докладва: Зам. кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-жо Чаушева. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. 

Имате думата за питания по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам 

процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да 

гласува: 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 139 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с Административен договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01 и Решение на ЕК за УОИИ от 20.12.2011 година, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Упълномощава Кмета на Община Девин да удължи с 6 месеца, считано от 

02.10.2020 г. срока за възлагане на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания”, чрез отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост”, 

като Услуга от общ икономически интерес в рамките на процедура BG05M9OP001-

2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 4” 

 

2. Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”, 

Финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 

г. да се ползва от потребителите без заплащане на такса. 

 

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

гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева:- Искам да ви кажа, че такива не са постъпили, ако вие 

имате някакви въпроси имате думата. Заповядайте г-н Даскалов.  

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаема г-жо Чаушева, колеги 

и служители от администрацията, аз имам едно предложение не съм заявил, че ще го 

направя предварително, но считам за целесъобразно да го споделя с общинските 

съветници. То е насочено по скоро към администрацията, но тук присъства г-жа 

Чаушева и надявам се че ще го предаде. То е свързано с въведената на скоро 

промяна в организацията на движение по ул. „Дружба” и съседните на нея. Аз 

считам и мое мнение, а не само и мое мнение, а и на доста водачи на МПС, с които 

съм разговарял е че малко неудачно е направено по този начин. Движението става 

еднопосочно по няколко улици в града, което аз приветствам и отдавна даже съм 

мислил да стане така, но може би трябва да се завърти кръга по обратния начин. 
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Колите, които минават и се движат от тук посока военния блок след кръстовището на 

хотел Персенк към Районен съд Девин обикновено продължават нагоре и в един 

момент на следващо кръстовище има знак забранено влизането и се озовават на 

самото кръстовище, където трябва да правят маневра, за да върнат обратно и да не 

нарушат знака. Според мен правилния начин е от тук да се продължи тази улица да 

е отворена за движение в посока към военния блок, а да е спряна от там, където е 

кръстовището до джамията и когато някои от военния блок идва към посока Персенк 

на кръстовището на джамията да бъде насочван към Жан Юруков оттам наляво и да 

излизаме на кръстовището на хотел Персенк. Това според мен е много по правилна 

организация на движението. Споделя си както казах и от доста други водачи и от 

таксиметрови шофьори. Така, че ако прецените може да го вземете предвид и да го 

смените, а ако остане по този начин ви съветвам да сложите още едни знак 

забранено влизането на първото кръстовище на Персенк към Районния съд, за да не 

се налагат колите горе на следващото кръстовище да правят маневри и да обръщат. 

Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Даскалов. Предложението Ви ще бъде 

предадено на съответната комисия. Други колеги. Виждам, че няма поради 

изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря ви на всички 

вас за присъствието и хубав следобед. 
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