
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

ПРОТОКОЛ 

№ 4 от 01.04.2020 година 
 

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

01.04.2020 година /СРЯДА/ от 17:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на община 

 

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-н 

Иванов и гости в залата, добре дошли на днешното извънредно заседание на 

общински съвет.  

На настоящето заседание има наличие на кворум от 17, присъстват 14 

общински съветници и отсъстват трима по уважителни причини (г-н Корчев, г-н 

Гетов и г-н Виденов). Откривам днешното заседание на Общинския съвет, свикано 

на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 от ПОДОСНКВОА.  

Колеги, пред Вас е Дневния ред, заподнати сте с него. Ако някой има 

отношение, заповядайте. Заповядайте г-н Иванов!  

 

Г-н Иванов: - Оттеглям ДЗО – 55 от 19.03.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление 

на отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2019 г. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря г-н Иванов, заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Предлагам т.6. ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие на община Девин за 2019 г. също да беде оттеглена, тъй като има 
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още време, материала е обемист, за да може всеки да го разгледа до края 

на месеца. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря г-н Чаушев. Заповядайте г-н Иванов.  

 

Г-н Иванов: - Оттеглям ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: 

Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 

за развитие на община Девин за 2019 г. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря г-н Иванов. Има ли други предложения. 

Виждам, че няма. Предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

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

 

 

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

заседание на Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 31.03.2020 г. относно: 

 Предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи 

общински имоти под наем, които нямат възможност да осъществяват дейност във 

връзка с епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 31.03.2020 г. относно: Промяна в 

капацитета на Център за обществена подкрепа - гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 19.02.2020 г. относно: Определяне 

състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове/ЗУПГМЖСВ/ при община 

Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 19.03.2020 г. относно: Участие на 

Община Девин в Общо  отчетно-изборно събрание на Организация за управление на 

Туристически район „Родопи”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 



Протокол № 3 от 04.03.2020 г. 
 

3 
 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 19.03.2020 г. относно: 

Утвърждаване статута на общински жилища. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 19.03.2020 г. относно: Отдаване  

под наем на земеделски земи от ОПФ имот с идентификатор №48848.6.331, имот с 

индентификатор  № 44848.6.718, имот с индентификатор №44848.6.601 и имот с 

идентификатор № 44848.6.606, намиращ се в землище с. Лясково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

гласува: 

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

 

Г-жа Василева: – Съгласно чл. 18, ал. 3 от Правилника на общински съвет  

Девин е необходимо да изберем общински съветник, който да замества председателя 

по време на разглеждане на ДЗ. Затова предлагам г-н  Ангел Ликов. Имате ли други 

предложения. Няма.  

Подлагам на гласуване предложението, което направих за г-н  Ангел Ликов, 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви колеги. Заповядайте, г-н Ликов.  

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 59 от 31.03.2020 г. относно: 

Предприемане на икономически мерки в помощ на лицата, ползващи общински 

имоти под наем, които нямат възможност да осъществяват дейност във връзка с 

епидемичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на 

територията на страната и обявеното извънредно положение с Решение от 

13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов: – Зачита ДЗ и внеся разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Уважаеми колеги, имате 

думата за предложения, ако имате въпроси. Заповядайте г-н Даскалов.  
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Г-н Даскалов: - Предлагам, такса битови отпадъци да отпадне за 

търговските обекти за месеците в които не се  работи. 

 

Г-жа Василева: - Г-н Даскалов, тъй като се очертава извънредна 

сесия до края на м. април, имате ли нещо против да бъде внесена ДЗО, 

която юридически да бъде сдържана, защото към настоящия момент, Вие не 

предлагате точна формулировка и основание за това. 

 

Г-н Даскалов: - Да, съгласен съм, г-жо Василева. 

 

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

 

Г-н Чаушев: – Имам две предложения. 

 

Първото ми предложение е следното: Да се допълни като второ 

изречение към т.1.  

Платените авансово наеми и такси от наематели на общински имоти, които 

са преустановили дейността си на основание Заповед №РД-01-124 ОТ 13.03.2020 г. 

на Министъра на здравеопазването да се зачетат и приспаднат за съответния 

период, след отпадане на забраната за функционирането им. 

 

  Второто  ми предложение е следното: Да се създаде нова т.3.  

т.3. През 2020 г. – отстъпка 5% се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса 

битови отпадъци за цялата година на  основание чл.69, ал.1 от Закона за местни 

данъци и такси.  

 

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

 

Г-н Иванов: - Искам нещо да допълня. Във връзка с предложението 

да бъдат освободени от наеми всички търговци, преустановили дейността си, 

трудно ще установим, кога и кой точно кога е преустановил дейността си. За 

това моето предложение да се попълни писмено заявление, ако приемем 

предложението, което съм направил, ще бъде разгласено на сайта на 

общината по отношение  всички търговци ще бъдат предупредени от 

общинските служители, които имат намерение да преустановяват дейността, 

си да се входират заявления, преди да е влязло решението на общински 

съвет в сила, за да може да се има в предвид самото заявление. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Иванов. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев: – В тази връзка имам едно питане, то е извън темата, 

но пак е във връзка със социални такива мерки, които може общината да 

предприеме. Въпроса ми е следния: Какво правят служителите, които са на 

общинска издръжка в детските градини в общинския детски комплекси 

други. Те в отпуск ли са или не, в платени ли са или в неплатена отпуска. В 

тази връзка по закона за извънредното положение, те могат да си ползват 

платения годишен отпуск или  неплатен отпуск. 

 

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

 

Г-н Иванов: - По график повечето служителите са в платен отпуск. 

Има доста стари отпуски, които трябва да се изчистват, повечето служители 

са в отпуска има малко служители, които работят по програми,  с част от 

помощния персонал, които са по-малко отпуски в момента почистват 

дезинфекцират, детските заведения. 

 

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

 

Г-н Чаушев: – Идеята ми беше, да се ползват годишните отпуски, да 

не остават хората без доходи. 

 

 

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

няма, затова предлагам прекратяване на разискванията 

 

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

 

Г-жа Василева: - Колеги, по реда на постъпилите предложения, 

който е съгласен с така направеното първо предложение, Да се допълни като 

второ изречение към т.1 - Платените авансово наеми и такси от наематели на общински имоти, които 

са преустановили дейността си на основание Заповед №РД-01-124 ОТ 13.03.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването да се зачетат и приспаднат за съответния период, след отпадане на забраната за 

функционирането им, моля да гласува: 
 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ,  1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. Приема се. 

 

 Колеги, който е съгласен с така направеното второ предложение,  
т.3.  През 2020 г. – отстъпка 5% се прави на лицата, предплатили до 30 юни такса битови отпадъци за 

цялата година на  основание чл.69, ал.1 от Закона за местни данъци и такси,  моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ,  0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 14. Приема се. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 40 

 

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

местната администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.69, 

ал.1 от Закона за местни данъци и такси и усложняващата се епидемична 

обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната 

и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република 

България извънредно положение, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.,изм. и доп. 

със Заповед № РД-01-131 от 17.03.2020 г., Заповед № РД-01-139 от 19.03.2020 г., 

Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020 г. изм. и доп. със  Заповед № РД-01-154 от 

26.03.2020 г. изм. и доп. със  Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020 г. на министъра на 

здравеопазването и заповеди № РД-09-173 от 13.03.2020 г. , №РД-09-175 от 

13.03.2020 г. и Заповед № РД-09-200 от 27.03.2020 г. на кмета на Община Девин, с 

цел предприемане на икономически мерки за подпомагане на малкия и средния 

бизнес,  

 ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Освобождава от заплащане на наем, наемателите на всички общински 

имоти, за които има забрана да функционират и са преустановили дейност, на 

основание Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, 

считано от 13.03.2020 г.  до отмяна на извънредното положение. 

Платените авансово наеми и такси от наематели на общински имоти, които 

са преустановили дейността си на основание Заповед №РД-01-124 ОТ 13.03.2020 г. 

на Министъра на здравеопазването, да се зачетат и приспаднат за съответния  

период, след отпадане на забраната за функционирането им. 

2. Освобождава от заплащане на наем, наемателите на общински имоти, 

които са преустановили дейността си и не попадат  в обхвата на Заповед № РД-01-

124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, считано от подаване на  

писмено заявление, с което уведомяват Общинска администрация – Девин за 

преустановяване на дейността си, до отмяна на извънредното положение или до 

последващо заявление, с което уведомяват Общинска администрация – Девин, че 

започват да функционират. 

3. През 2020 г. – отстъпка 5% се прави на лицата, предплатили до 30 юни 

такса битови отпадъци за цялата година.  

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов – „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „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 – „ОТСЪСТВА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 61 от 31.03.2020 г. относно: Промяна в 

капацитета на Център за обществена подкрепа - гр. Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Иванов. Уважаеми колеги, 

имате думата за предложения, ако имате въпроси. Виждам, че няма, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 41 

 

На основание  чл. 17, ал.1, т.7, чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА и чл.36в, 

ал.3, т.1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане   

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде извършена промяна в капацитета на Център за 

обществена подкрепа – гр. Девин, от 30 на 35. 

 

2.Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими 

действия във връзка с изпълнението на т.1 от решението. 

 

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

да гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 36 от 19.02.2020 г. относно: Определяне 

състава на Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на 

граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове/ЗУПГМЖСВ/ при община 

Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов: – Зачита ДЗ и внася разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви господин Иванов. Имате думата за 

предложения. Заповядайте г-н Ликов. 
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Г-н Ликов: - Моето предложение  е за госпожа Снежана Чавдарова 

да бъде представител на общинския съвет в 5 - чления състав на Местната 

комисия. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря господин Ликов. Други предложения. 

Колеги, виждам, че няма. Затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

 Подлагам на гласуване предложението на господин Ликов - Госпожа 

Снежана Чавдарова да влезне в тази комисия, като представител на 

общински съвет, който е съгласен, моля да гласува  

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ,  0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

14.  Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 42 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 2 от Закона за 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове, във 

връзка с чл. 16 от Правилника за прилагането му 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Определя 5 - членен състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от 

ЗУПГМЖСВ при община Девин, както следва: 

 

Председател: Елка Василева Станчева, секретар на община Девин 

Членове:  

1.Снежана Алдинова Чавдарова – представител на общински съвет 

2.Снежана Младенова Банкатева – старши банков служител, Банка ДСК-ЕАД, 

филиал Девин. 

3.Роксана Николаева Кушлева - представител на гражданите с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове и доказани жилищни нужди. 

4.Надежда Асенова Ризова - началник на отдел „Правно обслужване”в 

общинска администрация – Девин. 

 

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

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 19.03.2020 г. относно: Участие на 

Община Девин в Общо  отчетно-изборно събрание на Организация за управление на 

Туристически район „Родопи”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Уважаеми колеги, имате 

думата за предложения, ако имате въпроси. Заповядайте. Виждам, че няма, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 43 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал.2 от Закон за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 33, ал.3 от Закона за туризма  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Упълномощава Кмета на Община Девин - Здравко Владимиров Иванов да 

представлява Община Девин в Организацията за управление на Туристически район 

”Родопи”.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов – „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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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 –„ОТСЪСТВА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 19.03.2020 г. относно: 

Утвърждаване статута на общински жилища. 

 

Г-н Иванов: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Уважаеми колеги, имате 

думата за предложения, ако имате въпроси. Заповядайте. Виждам, че няма, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 44 

 

На основание  чл. 21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.42, ал.2 от ЗОС и чл.2, ал.2 от 

Наредба № 3 на Община Девин,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

собственост, съгласно Приложение № 1. 

 

   

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов – „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „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 –„ОТСЪСТВА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 
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6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 19.03.2020 г. относно: Отдаване  

под наем на земеделски земи от ОПФ имот с идентификатор №48848.6.331, имот с 

индентификатор  № 44848.6.718, имот с индентификатор №44848.6.601 и имот с 

идентификатор № 44848.6.606, намиращ се в землище с. Лясково, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов: – Зачита ДЗ и внесе разяснения по нея. Моля, за 

разглеждане и гласуване. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Уважаеми колеги, имате 

думата за предложения, ако имате въпроси. Заповядайте. Виждам, че няма, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

 
РЕШЕНИЕ № 45 

 

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

местната администрация, чл. 24 а, ал. 6, т. 2  от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за отдаване  под наем  на земеделска земя в следните 

имоти.  

 

 - Имот с идентификатор № 44848.6.331, с площ 5397 кв.м. (пет хиляди 

триста деветдесет и седем кв.м.) Трайно предназначение на територията - 

Земеделска. Начин на трайно ползване Нива, адрес на поземлен имот: м. 

„Бодотина”; землище с. Лясково, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрен със Заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК;  

 

- Имот с идентификатор № 44848.6.718, с площ 10718 кв.м. (десет хиляди 

седемстотин и осемнадесет  кв.м.) Трайно предназначение на територията- 

Земеделска. Начин на трайно ползване Нива, - адрес на поземления имот м. „Кабата” 

землище с. Лясково по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрен със 

Заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 
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 - Имот с идентификатор № 44848.6.601, с площ 5971 кв.м. (пет хиляди  

деветстотин седемдесет и един кв.м. Трайно предназначение на територията - 

Земеделска. Начин на трайно ползване Нива, - адрес на поземления имот м. 

„Бодотина” землище с. Лясково по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрен със Заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК; 

 - Имот с идентификатор № 44848.6.606, с площ 19107 кв.м. (деветнадесет 

хиляди сто и седем кв.м.) Трайно предназначение на територията - Земеделска. 

Начин на трайно ползване - Нива, адрес на  поземления имот м. „Бодотина” землище 

с. Лясково, община Девин, област Смолян по кадастралната карта и кадастралните 

регистри, одобрен със Заповед РД-18-676/25.09.2019 г. на Изпълнителния директор 

на АГКК 

 на ЕТ „ Наско Пишимов – СУНАС”. 

 

2. Определя  годишна наемна цена  за ползване на земеделска земя общо за  

заявените имоти  от общинския поземлен фонд (ниви)  в общ  размер 1063.97 лв.      

(хиляда шестдесет и три лева и деветдесет и седем стотинки),  съгласно експертни 

пазарни оценки на лицензиран оценител. 

 

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

„Наско Пишимов - СУНАС”, за срок от пет стопански години. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов – „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ОТСЪСТВА” 

Велизар Викторов Шанов -„ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „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 –„ОТСЪСТВА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски –„ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги, поради изчерпване на дневния ред, 

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря ви за участието и 

хубава вечер. 

 
 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

Изготвил: 

Людмила Глухова  /Дата: 07.04.2020 г./ 

Главен специалист К ОбС - Девин  
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