ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
ПРОТОКОЛ
№ 16 от 22.12.2020 година
От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на
22.12.2020 година /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин.
На заседанието присъстват:
От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 17,
съгласно подписан присъствен лист.
От Общинска администрация:
Здравко Иванов - Кмет на Община Девин
Елка Станчева – Секретар 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 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 13. Така, че имаме
кворум и можем да открием днешното заседание на общинския съвет, свикано на
основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА.
По време на заседанието се присъединиха и останалите общински съветници
и кворума е 17.
Пред

вас

е

раздаден

дневния

ред.

Всички

сте

запознати

с

него

предварително.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 155 от 30.10.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв. 1, ПИ 17957.3.129 в м.
„Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 05.11.2020 г. относно: Изменение
и допълване на Решение № 104 от 06.08.2020 г. на общински съвет - Девин.
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Докладва: Кмет на Община Девин
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 16.11.2020 г. относно: Даване на
съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-330-общинска частна собственост и
частична промяна на улична регулация от о.т. 15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1
по плана на Гьоврен, както и съгласие за промяна на вида собственост на общински
имоти, част от ПИ 330, която попада в нереализирана улична регулация в габарита
на улицата.
Докладва: Кмет на Община Девин
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 16.11.2020 г. относно:
Разглеждане на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ 54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”,
землище с. Осиково, община Девин – за промяна на предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди.
Докладва: Кмет на Община Девин
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 16.11.2020 г. относно:
Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за
изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма – Пичерово” - четвърта степен,
находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 54198.13.129, м.
„Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 17.11.2020 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 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите
на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за третото тримесечие на 2020 година.
Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.11.2020 г. относно: Приемане
на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, извозване,
обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване” за 2021 г. и определяне размера на такса „Битови отпадъци”
за 2021 г. на територията на Община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 04.12.2020 г. относно: Изменение
на Решение № 149 взето с Протокол № 13 от 29.10.2020 година.
Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 04.12.2020 г. относно: Искане за
промяна разходването на определените средства по Решение № 17 от 12.02.2020 г.
на Общински съвет – Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 04.12.2020 г. относно: Даване на
съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане 2014-2020 и определяне на дейността по
предоставяне на топъл обяд като местна дейност.
Докладва: Кмет на Община Девин
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 08.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и
семейства в риск - гр. Девин.”
Докладва: Кмет на Община Девин
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост на
младите хора”, договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от 21.03.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
ОЗ-ХУ -06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
№ ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 09.12.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ-300 в кв. 40 по плана на
гр. Девин, поземлен имот с идентификатор 20465.502.300 по кадастралната карта на
гр. Девин и промяна на уличната регулация от о.т. 1753 до о.т. 1755.
Докладва: Кмет на Община Девин
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 14.12.2020 г. относно:
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Водопровод
свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворна вода”, с. Осиково, община
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 14.12.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПП, за обект „Изграждане на нов горски автомобилен
път „Клисе кидик – Лисичево”, находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора”, гр.
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 14.12.2020 г. относно:
Разглеждане на предложение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване, за урегулиране на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
17957.1.101 и ПИ с идентификатор 17957.4.90 в м. „Дългата лъка”, землище с.
Грохотно, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 14.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
№ ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 14.12.2020 г. относно:
Допълване на Списъка на общинските пътища на територията на община Девин чрез
включване на нов общински път с обща дължина от 7,3 км.
Докладва: Кмет на Община Девин
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 15.12.2020 г. относно:
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година.
Докладва: Кмет на Община Девин
22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 15.12.2020 г. относно: Даване на
разрешение и одобряване на задание относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ
73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в местността „Краево”
в землището на с. Триград, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
23. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
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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 има раздадена една ДЗ, която е от спешен порядък и
предлагам да влезнат като последна точка в ДР като т. 23, а именно: ДЗО 184 от 21.12.2020 г. относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска
подкрепа”, държавно – делегирана дейност.
Още като качвахме дневния ред бяхме информирани за тази докладна, но в
последствие се получи пълната информация, затова се налага да влезе в ДР и мисля,
че никой няма нищо напротив за създаване на една нова социална услуга
Асистенска подкрепа, която ще бъде държавно делегирана дейност.
Така, че предлагам допълнение към ДР, ДЗО - 184 от 21.12.2020 г. да влезе
като точка 23 от дневния ред, а точка 23 от предварително раздадения дневен ред
да стане точка 24.
Колеги имате думата за други предложения относно ДР. Виждам, че няма и
затова предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, моля да
гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.

Подлагам на гласуване предложението, което направих като т. 23 в ДР да
влезе ДЗО - 184 от 21.12.2020 г. относно: Създаване на нова социална услуга
„Асистентска подкрепа”, държавно –делегирана дейност, а т. 23 от предварително
раздадения дневен ред да стане точка 24. Колеги, който е съгласен с така
направеното предложение, моля да гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – 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 – 155 от 30.10.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв. 1, ПИ 17957.3.129 в м.
„Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 05.11.2020 г. относно: Изменение
и допълване на Решение № 104 от 06.08.2020 г. на общински съвет - Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 16.11.2020 г. относно: Даване на
съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-330-общинска частна собственост и
частична промяна на улична регулация от о.т. 15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1
по плана на Гьоврен, както и съгласие за промяна на вида собственост на общински
имоти, част от ПИ 330, която попада в нереализирана улична регулация в габарита
на улицата.
Докладва: Кмет на Община Девин
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 16.11.2020 г. относно:
Разглеждане на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ 54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”,
землище с. Осиково, община Девин – за промяна на предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди.
Докладва: Кмет на Община Девин
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 16.11.2020 г. относно:
Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за
изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма – Пичерово” - четвърта степен,
находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 54198.13.129, м.
„Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 17.11.2020 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 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите
на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за третото тримесечие на 2020 година.
Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.11.2020 г. относно: Приемане
на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, извозване,
обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване” за 2021 г. и определяне размера на такса „Битови отпадъци”
за 2021 г. на територията на Община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 04.12.2020 г. относно: Изменение
на Решение № 149 взето с Протокол № 13 от 29.10.2020 година.
Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин
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9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 04.12.2020 г. относно: Искане за
промяна разходването на определените средства по Решение № 17 от 12.02.2020 г.
на Общински съвет – Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 04.12.2020 г. относно: Даване на
съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане 2014-2020 и определяне на дейността по
предоставяне на топъл обяд като местна дейност.
Докладва: Кмет на Община Девин
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 08.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и
семейства в риск - гр. Девин.”
Докладва: Кмет на Община Девин
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост на
младите хора”, договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от 21.03.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
ОЗ-ХУ -06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
№ ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 09.12.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ-300 в кв. 40 по плана на
гр. Девин, поземлен имот с идентификатор 20465.502.300 по кадастралната карта на
гр. Девин и промяна на уличната регулация от о.т. 1753 до о.т. 1755.
Докладва: Кмет на Община Девин
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16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 14.12.2020 г. относно:
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Водопровод
свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворна вода”, с. Осиково, община
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 14.12.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПП, за обект „Изграждане на нов горски автомобилен
път „Клисе кидик – Лисичево”, находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора”, гр.
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 14.12.2020 г. относно:
Разглеждане на предложение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване, за урегулиране на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
17957.1.101 и ПИ с идентификатор 17957.4.90 в м. „Дългата лъка”, землище с.
Грохотно, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 14.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
№ ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 14.12.2020 г. относно:
Допълване на Списъка на общинските пътища на територията на община Девин чрез
включване на нов общински път с обща дължина от 7,3 км.
Докладва: Кмет на Община Девин
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 15.12.2020 г. относно:
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година.
Докладва: Кмет на Община Девин
22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 15.12.2020 г. относно: Даване на
разрешение и одобряване на задание относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ
73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в местността „Краево”
в землището на с. Триград, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
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23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 21.12.2020 г. относно: Създаване
на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно –делегирана дейност.
Докладва: Кмет на Община Девин
24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за дневен ред,
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 – 155 от 30.10.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПЗ на УПИ ІІ, кв. 1, ПИ 17957.3.129 в м.
„Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви кажа,
че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата за мнения и
предложения.

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 № 159
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за
устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ), за Урегулиран поземлен имот
УПИ ІІ-3129 – За водоем - Виастрой, кв. 1 в рамките на ПИ 17957.3.129 в м.
„Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин и отреждането му в УПИ ІІ-129 - За
техническа инфраструктура – водоем.
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2. Дава разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен
устройствен план – План за застрояване (ПУП - ПЗ) за Урегулиран поземлен имот
УПИ ІІ-3129 – За водоем - Виастрой, кв. 1 в рамките на ПИ 17957.3.129 в м.
„Преслоп”, землище с. Грохотно, община Девин и отреждането му в УПИ ІІ - 129 - За
техническа инфраструктура – водоем.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля
да гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 156 от 05.11.2020 г. относно: Изменение
и допълване на Решение № 104 от 06.08.2020 г. на общински съвет - Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева:-

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на всички постоянни комисии
към общински съвет. Всичко е по указания на управителния съвет, но все
пак, ако някои желае да вземе отношение имате думата. 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 № 160

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:

Изменя и допълва Решение № 104 от 06.08.2020 г. на Общински съвет –
Девин, както следва:
1. Създава т. I със следния текст:
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„Освобождава Снежана Алдинова Чавдарова като член на Местната комисия
по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ при община Девин.
2. Текстът по Решение № 104 от 06.08.2020 г., след „РЕШИ”, става т. II.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля
да гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 3 точка от дневния ред
3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 159 от 16.11.2020 г. относно: Даване на
съгласие за промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІ-330-общинска частна собственост и
частична промяна на улична регулация от о.т. 15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1
по плана на Гьоврен, както и съгласие за промяна на вида собственост на общински
имоти, част от ПИ 330, която попада в нереализирана улична регулация в габарита
на улицата.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева:-

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че ДЗ има положително становище на ПК „УТОССГС”, но все
пак останалите колеги, ако имате някакви въпроси имате думата. 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 № 161
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 във
връзка с чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията и чл. 6, ал. 1 от
Закон за общинската собственост (ЗОС),
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Обявява за частна общинска собственост частта с площ от 56 кв. м. от ПИ
330, попадаща в нереализирана улична регулация в габарита на улицата в кв. 1 по
плана на с. Гьоврен.
2. Одобрява задание за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІ - 330 и частична
промяна на улична регулация от о.т. 15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1 по плана
на с. Гьоврен.
3. Дава съгласие за промяна на ПУП - ПРЗ за УПИ ХІІ - 330 и частична
промяна на улична регулация от о.т.15, през о.т. 16 до о.т. 18+15 м., кв. 1 по плана
на с. Гьоврен.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-жа Чолакова чете:
Ангел Асенов Ликов - „ЗА”
Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА”
Божидар Юриев Корчев – „ЗА”
Велизар Викторов Шанов - „ЗА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Веско Веселинов Банкатев - „ЗА”
Георги Гетов Гетов – „ЗА”
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”
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 4 точка от дневния ред
4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 160 от 16.11.2020 г. относно:
Разглеждане на проект на ПУП-ПРЗ на ПИ 54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”,
землище с. Осиково, община Девин – за промяна на предназначението на
земеделски земи за неземеделски нужди.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително
становище

на

ПК

„УТОССГС”.

Ако

имате

допълнителни

въпроси,

моля

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 № 162
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява задание за изработване на проект на Подробен устройствен
план План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково,
община Девин за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди.
2. Дава разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 54198.12.195 в м. „Гагови ниви - Петвар”, землище с. Осиково,
община Девин за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски
нужди.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля
да гласува:
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
16. Приема се.
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред
5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 161 от 16.11.2020 г. относно:
Одобряване на проект на ПУП-ПП за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за
изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма – Пичерово” - четвърта степен,
находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, ПИ 54198.13.129, м.
„Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително
становище

на

ПК

„УТОССГС”.

Ако

имате

допълнителни

въпроси,

моля

заповядайте. 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 № 163

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл.
124а, ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, ал. 1 от Закона за устройство на територията
/ЗУТ/,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява задание за изработване на проект на Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект
за изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма - Пичерово” – четвърта степен,
находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 54198.13.123, м. „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.

2. Дава разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план
– Парцеларен план (ПУП - ПП) за обект: „Изготвяне на инвестиционен проект за
изграждане на нов траен ГАП „Сухата чешма - Пичерово” – четвърта степен,
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находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Михалково”, поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 54198.13.123, м. „Бачища”, землище с. Осиково, община Девин.

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-жа Чолакова:
Пристъпваме към 6 точка от дневния ред
6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 162 от 17.11.2020 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 01.09.2020 г. до 30.09.2020 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите
на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за третото 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. ДЗ има положително
становище от ПК „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП”, но все пак ако имате нещо да
допълните,

моля

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 № 164
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
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
01.09.2020 г. до 30.09.2020 г.
2. Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД
за третото тримесечие на 2020 година.
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля
да гласува:
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Г-жа Василева:
Пристъпваме към 7 точка от дневния ред
7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 163 от 18.11.2020 г. относно: Приемане
на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, извозване,
обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване” за 2021 г. и определяне размера на такса „Битови отпадъци”
за 2021 г. на територията на Община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги ДЗ има положително
становище от всички постоянни комисии към общински съвет. Доста дебати
имаше в ПК „УТОССГС” и се поставиха доста въпроси, но някой, ако има
нещо допълнително да заповяда. Г-н Семчев се въздържа по време на
комисията, защото постави въпроси и искаше да има информация относно
съпоставката за предходната година с тази година. Заповядайте г-н Семчев.
Г-н Семчев:- Колеги, аз ще подкрепя тази докладна. От една година
наблюдавам дейността относно сметосъбиране и извозване. Лично за себе си
давам висока оценка г-н Кмете. Преди една година пак повдигнах въпроса
община Девин трябва спешно да изработи програма за ефективно управление пак
повтарям ефективно управление на отпадъците, тъй като всяка година ще се вдигат
таксите депо, услугата ще оскъпява и населението трябва да плаща всички тези
такси. Какво имам в предвид под ефективно управление поредена може би пета,
шеста, седма година община Девин няма депо за строителни отпадъци. Свидетели
сме как всеки си ремонтира лятото домовете, а строителните отпадъци се изхвърлят
в контейнерите, в кошовете и заминават в Барутин. Там ние плащаме такса на тон,
което е обидно. Спешно трябва да се направи макар и временна площадка депо за
строителни отпадъци и ефективно трябва да се управлява разделното събиране на
отпадъците. Виждаме населението беше започнало добре с тези контейнери за
разделно събиране, но в тези контейнери се хвърлят всякакви боклуци и хората
вече нямат мотивация да правят разделно събиране. Това трябва да е ежегодна,
ежемесечна, ежеседмична програма за управление и разгласяване на населението,
че трябва да има разделно събиране. По отношение на зелената система на

16

Протокол № 16 от 22.12.2020 г.
общината поставил съм го многократно като въпроси пролет и есен чистят се
градините там хора, които живеят в къщи есента особено когато се чистят от фасул,
от домати от какво ли не всичко се слага в контейнерите и заминава в Барутин. Ако
ние направим тази програма работеща и си свършим нашата работа убеден съм, че
парите ще стигат за такса смет за услугата и ще подобрим условията на живот в
общината. Повече на тази тема няма да ви занимавам, но ви моля наистина г-н
Кмете създайте екип приоритетно. Екологията е приоритет вече в цялата планета
виждате замърсяването навсякъде какво е не само битовия отпадък, но и въздуха и
да не говорим за фините частици от дървата от отоплението, което се извършва
зимата. Трябва да се измисли нещо по ефективно поне по ефективно управление за
отпадъците. Ние колегите общински съветници макар и от по-старите колеги и понови, кой какъвто опит има може да се включим също в изработването на такава
програма, за да може наистина не всяка година да приемаме само промили и да
казваме как не стигат парите. Никога няма да стигат парите, ако не е направено
това ефективно управление. С пожелания за по успешна 2021 година по отношение
на екологията и управлението на общината. Благодаря ви.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Семчев. Други колеги. Заповядайте
г-н Шанов.
Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов тъй
като се отвори темата мислех накрая да взема отношение, за да ви предам
един

разговор

и

сигнал

от

жителите

на

с.

Гьоврен

многократно

ми

сигнализират знаете, че Гьоврен е с доста голямо население като цяло.
Трудно се изпълнява тази услуга за сметосъбирането. Последните няколко
пъти се е развалила и дори машината. Молбата им е че искат да има поне
още един път по график да отива сметосъбиращата машина. Предавам ви го
от тяхна молба. Доста потребление има, доста боклук се изхвърля. Може би
трябва да се види дали може да се включи поне в седмицата по един път.
Сега през седмица отива камиона да събира боклука, но да може поне един
път в седмицата. Благодаря.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Шанов. Предадох въпроса, които ми
бяхте задали на г-н Иванов. На веднъж ще отговори на всички въпроси.
Други колеги. Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Иванов:- Уважаеми г-н Семчев благодаря ви за вашето предложение.
Със сигурност оптимизацията, която се налага да я направим и да подобрим
организацията по отношение на сметосъбирането мисля, че тази година, направихме
първата стъпка и вървим в тази посока. Със сигурност ще бъдем доволни всеки един
от вас да се включи с предложения по отношение на това как да подобрим
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организацията на разделното събиране доколкото разбрах вашето предложение е
депото за строителни отпадъци. През настоящата година правих поне две срещи в
РИОСВ във връзка с възможността и пътя по които да изградим и обособим и да ни
бъде разрешено изграждането на депо за строителни отпадъци. Не е невъзможно, но
в разговорите, които водихме в последните няколко години в такава процедура са
влизали няколко общини и не се успявали да стигнат до края с оглед спецификата
на терена и критериите на които трябва да отговаря този терен. Така, че обсъждахме
възможността на тази среща и г-н Юруков беше с мен и г-н Бочуков водили сме
разговори и търсим решение на този въпрос. По отношение на това, за да подобрим
качеството на услугата със сигурност колкото и да са трудни времената в един
момент с оглед и отчисленията, които следва да заплащаме към държавата може би
такса битови отпадъци трябва да бъде променена в бъдеще и по-скоро променена в
смисъла, че всеки да плаща за тази услуга толкова, колкото генерира отпадъци,
защото към настоящия момент начина по които се определя тази такса първо не е
справедлив според мен лично и второ по този начин ние не можем да покрием
разходите за сметосъбирането, тъй като в комисиите, ако имате желание да
направим анализ на приходите и разходите, които се правят по населени места за
събиране на сметта. Има населени места, които облога им в годишен план е между 4
и 6 хиляди лева за година събираме такса битови отпадъци, а разходите са в пъти
повече. Г-н Шанов разбира се че услугата може да я подобрим, но трябва да
плащаме в пъти повече. В момента това са ни възможностите. Следващата стъпка,
която бихме направили и се стремим да правим виждате и автопарка ни колко е
амортизиран. За съжаление фирмата, с която имаме сключен договор за поддръжка
на техниката не се справя адекватно с ремонтите на автомобилите, но не искам да се
оправдавам да факт е. Хората не ги интересува каква е причината. Те посочват
чувалите, пращат снимки и казват не събрахте сметта, но за да не сме я събрали има
причини. Една от причините е амортизираната техника и неспособността на
фирмата, която поддържа нашата техника да се справи с ремонтите, което е
констатирано със задания, с поръчки, с неизпълнени поръчки, със срокове и така
нататък. За следващата година ще се постараем да подобрим автопарка, както в
самата докладна и в описателната част, ви прави впечатление, че януари месец е
последният месец, които имаме да плащаме вноска по кредита към ПУДООС и ние
моментално след като изплатим този кредит ще търсим възможност разбира се със
санкцията на общинския съвет да кандидатстваме за нов кредит, с които да закупим
техника, с която да обновим автопарка и да купим автомобили, които събират поголям обем боклук. По този начин ще ни падат и разходите за сметосъбиране вместо
един автомобил, които тръгва да събира боклука от Селча и Стоманево да се връща
два пъти на ден, той ще отива с един курс и ще събира целия боклук. Това е на
първо четене като мерки, които ще вземем. Разбира се ще се радвам общинските
съветници да дадете други идеи и да търсим решения за това какво да правим, но
тази услуга сметосъбирането, тя ще расте. В самия Закон за местните данъци и такси
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е

казано,

че

таксите,

които

събираме

трябва

да

покриват

разходите.

Ние

необходимото ще го направим да оптимизираме, но не можем до безкрай. Има един
предел, в които ще стигнем до едни нива на оптимизация. Оттам разходите ще
продължат да растат, защото расте минималната работна заплата, разходите,
стандарта на живот расте и така нататък.

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Заповядайте г-н Шанов.
Г-н Шанов:- Насочих вниманието ви за развалените автомобили, а
не че са причина. Случва се те са машини. Тук акцентирам върху графика,
по които се събира сметосъбирането, тоест настояваме и хората желаят да
идва поне един път в седмицата. Лично, аз признавам си може би съм
правил справка с кмета на населеното място и ще я направя пак в най скоро
време, ако можете и вие ми помогнете да видим дали покрива разходите
сметосъбирания данък, които се плаща в с. Гьоврен, за да мога да им върна
отговор. Благодаря.
Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Иванов:- Другият вариант, по който можем да повишим приходите е
ако

направим

предикларират

актуализация
имотите,

на

защото

данъчните
по

оценки

населените

да

места

накараме

хората

да

данъчните

оценки

на

жилищните сгради са ниски 1 000, 2 000, 3 000 лева. Това са данъчните оценки
говоря по селата не говоря за града, но и в него също са ниски. Тя държавата е
взела решение регламентирала го е в закон 2022 година, ще бъде променен начина,
по които ще се определя облога. Там отново тежката дума ще е на нас общинските
съветници как да обясним на нашите съграждани, жителите на общината, че трябва
да плащат повече и как справедливо ще определяме, кой колко ще плаща.
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Други колеги. Заповядайте г-н
Даскалов.

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми
колеги искам само да разясня едно нещо, което се прави от четири-пет години, то е
наша идея, наше предложение пред Националното сдружение на общините в
България и на други нива сме го поставяли многократно този въпрос. Ние
предложихме една нова методика за изчисляване на такса смет, която дава много
предимства пред сегашните възможност, сегашните законови разпоредби за тази
такса смет и е препълнен. Става въпрос за това, тя да бъде начислявана подобно на
данък добавена стойност за всяка стока, която се закупува всеки ден от нас и по
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този начин се постигат много предимства. Събиране веднага на таксите, защото
всеки като си купи една бутилка минерална вода там му е таксата смет събера се
веднага, събира се всичко на 100% и има справедливост, които по-малко купува,
харчи, толкова по-малко плаща, които повече купува повече харчи. Дава повече
боклук и той плаща повече. Това нещо сме го коментирали както казах, то е поето
сега от кмета на Стамболийски, а той е в управителния съвет на Националното
сдружение на общините. Надявам се това да стане, за да облекчи всички общини, то
не е само за нас и тогава на 100% ще можем да си плащаме и да си покриваме
разходите за сметосъбиране, извозване и депониране. По отношение, понеже леко
съм засегнат лично фирмата, която поддържа автомобилите за сметосъбиране искам
едно мъничко разяснение без да се счита за някакво заяждане по договор тя
наистина трябва да ги поддържа, има срока за поддържане както вие сте
констатирали някой просрочия и други неща. Знам, че тази фирма е констатирала
пък друго, че най-напред се правят опити да се отремонтират автомобилите на място
и след като не могат и се окаже, че е по-сериозна аварията тогава се карат в
сервиза. Така, че затова се получават тези неща. Нека да седнат хората от фирмата
и някой от вас, които прецените, вие да ги изяснят тези неща и предполагам, че ще
се изчисти този въпрос, ако пък не може да се изчисти, вие сте юрист знаете реда
прекратява се договора и се обявява нова обществената поръчка. Благодаря.
Г-жа Василева:- Благодаря г-н Даскалов. Други колеги. Тук е и г-н
Бочуков директорът на общинското предприятие, ако имате някакви въпроси.
Виждам, че няма и затова предлагам прекратяване на разискванията, който е
съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 165
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл.18 от
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
в Община Девин
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Приема

План

-

сметка

за

необходимите

средства

по

дейност

„Сметосъбиране, извозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане
чистотата на териториите за обществено ползване” за 2021 г., съгласно /Приложение
№1/
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2. Одобрява размера на такса „Битови отпадъци” за 2021 г., съгласно
/Приложение №2/
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 – „ЗА”
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 – „НЕ ГЛАСУВА”
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
17. Приема се.
Г-жа Чолакова:
Пристъпваме към 8 точка от дневния ред
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 04.12.2020 г. относно: Изменение
на Решение № 149 взето с Протокол № 13 от 29.10.2020 година.
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Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин
Г-жа Василева:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително
становище от всички постоянни комисии към общински съвет. 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 № 166
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24 „а”, ал. 5 от ЗСПЗЗ
и чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество на Община Девин, чл. 79 от АПК,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
Изменя Решение № 149 от 29.10.2020 г. на ОбС - Девин, като правното
основание за издаването му - чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС се замени с чл. 24 „а”, ал.
5 от ЗСПЗЗ.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-жа Василева чете:
Ангел Асенов Ликов - „ЗА”
Андрей Рашков Кехайов - „ЗА”
Божидар Юриев Корчев – „ЗА”
Велизар Викторов Шанов - „НЕ ГЛАСУВА”
Венета Стамова Тодорова – „ЗА”
Веско Веселинов Банкатев - „ЗА”
Георги Гетов Гетов – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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 – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ –
16. Приема се.
Г-жа Василева:
Пристъпваме към 9 точка от дневния ред
9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 04.12.2020 г. относно: Искане за
промяна разходването на определените средства по Решение № 17 от 12.02.2020 г.
на Общински съвет – Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положителни
становища на ПК „БФЕФП” и ПК „ОМДСТК”, ако вие имате нещо относно ДЗ
заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване
на разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 167
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 5 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Дава съгласие определените средства по Решение № 17 от 12.02.2020 г.
на Общински съвет – Девин, в размер на 1000.00 лв. да бъдат разходвани вместо за
участие на кръжочниците от Общински детски комплекс, гр. Девин от групите по
народни танци и гайди в Национални фолклорни фестивали, за закупуване и монтаж
на климатик в музикалния кабинет на Общински детски комплекс, гр. Девин.
2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни
и фактически действия по изпълнение на решението.
3. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1,
предложение 4 от АПК.
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 – „ЗА”
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”
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 10 точка от дневния ред
10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 04.12.2020 г. относно: Даване на
съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл
обяд в условията на пандемията от COVID-19” на Оперативна програма за храни
и/или основно материално подпомагане 2014-2020 и определяне на дейността по
предоставяне на топъл обяд като местна дейност.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева:-

Благодаря,

г-н

Иванов.

ДЗ

има

положителни

становища на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. Имате думата за въпроси. Виждам,
че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е
съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 168

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закон за
местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 25, ал. 1 от
Закон за социалните услуги,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие община Девин да подаде Заявление за финансиране по
Процедура

за

директно

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

BG05FMOP001-5.001 „3.1-Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
2. Определя дейността по предоставяне на топъл обяд като местна дейност.
3. Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими
действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението.
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4. Допуска незабавно изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1,
предложение 1 от АПК.
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 – „ЗА”
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”
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 11 точка от дневния ред
11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 08.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и
семейства в риск - гр. Девин.”
Докладва: Кмет на Община Девин
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Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положителни
становища на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”. Вие, ако имате нещо относно ДЗ,
заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване
на разискванията, който е съгласен, моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 169
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
25 890,49лв. (двадесет и пет хиляди осемстотин и деветдесет лева и четиридесет и
девет стотинки) за изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства в
риск – гр. Девин”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3.

Средствата,

осигурени

по

т.1

да

бъдат

възстановени

в

срок

до

30.04.2021г.
4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,
ал. 1, предложение 2 от АПК.
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 – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА”
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”
14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 12 точка от дневния ред
12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост на
младите хора”, договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от 21.03.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положителни
становища на ПК „БФЕФП” и на ПК „ЗСПЕ”. Колеги имате думата за мнения и
предложения 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 № 170
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
1 269,14 лв. (хиляда двеста шестдесет и девет лева и четиринадесет стотинки) за
изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор № ОЗМ-ХУ-06-03-445#9 от
21.03.2019 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.
4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,
ал. 1, предложение 2 от АПК.
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 – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
Наташа Владимирова Василева – „ЗА”
Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА”
Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА”
Росица Красимирова Чолакова – „ЗА”
Руси Вадимов Чаушев – „ЗА”
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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 13 точка от дневния ред
13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
ОЗ-ХУ -06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положителни
становища на ПК „БФЕФП” и на 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:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 171
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на

14 128,45 лв. (четиринадесет хиляди сто двадесет и осем лева и четиридесет и пет
стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор ОЗ-ХУ-06-032797#13 от 06.03.2019 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.
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4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.
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 – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 14 точка от дневния ред
14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 09.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
№ ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
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Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положителни
становища на ПК „БФЕФП” и на 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:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 172
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на

727.24 лв. (седемстотин двадесет и седем лева и 24 стотинки) за изпълнение на
проект „Обучения и заетост“, Договор ОЗ-ХУ-06-03-2396#8 от 06.02.2019 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.

4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.
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”
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Георги Гетов Гетов – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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 – „ОТСЪСТВА”
Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Г-жа Василева: - Заповядайте г-н Семчев.
Г-н Семчев: - Предлагам процедурно предложение 10 минути почивка.
Г-жа Василева:- 10 минути почивка.
Пристъпваме към 15 точка от дневния ред
15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 176 от 09.12.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ ХІІ-300 в кв. 40 по плана на
гр. Девин, поземлен имот с идентификатор 20465.502.300 по кадастралната карта на
гр. Девин и промяна на уличната регулация от о.т. 1753 до о.т. 1755.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. 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:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
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Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 173
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с
чл. 135, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за Подробен устройствен план – План за регулация и
застрояване (ПУП - ПРЗ) за изменение на Урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХІІ 300 в кв. 40 по плана на гр. Девин, поземлен имот (ПИ) с идентификатор
20465.502.300 по кадастралната карта на гр. Девин и промяна на уличната
регулация от о.т.1753 до о.т.1755.
2. Дава съгласие за изменение на Подробен устройствен план – План за
регулация и застрояване (ПУП - ПРЗ) на Урегулирани поземлени имоти (УПИ) ХІІ в
кв.40 по плана на гр.Девин, по имотните граници на поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 20465.502.300 по кадастралната карта на гр. Девин и промяна на
уличната регулация от о.т.1753 до о.т.1755.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 16 точка от дневния ред
16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 14.12.2020 г. относно:
Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект „Водопровод
свързващ извора с предприятие за бутилиране на изворна вода”, с. Осиково, община
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева: -

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата
за питания по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за
прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
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Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 174
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 129, ал. 1 от Закона за устройство
на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Одобрява Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП - ПП) за
съоръжение на техническа инфраструктура за обект „Водопровод свързващ извора с
предприятие за бутилиране на изворна вода”, с. Осиково, община Девин, област
Смолян.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 17 точка от дневния ред
17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 14.12.2020 г. относно:
Разглеждане на проект за ПУП-ПП, за обект „Изграждане на нов горски автомобилен
път „Клисе кидик – Лисичево”, находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора”, гр.
Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева: -

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата
за питания и въпроси 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:
РЕШЕНИЕ № 175
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен
план – Парцеларен план (ПУП-ПП), за обект „Изграждане на нов горски автомобилен
път „Клисе кидик – Лисичево“, находящ се на територията на ТП „ДЛС – Извора“, гр.
Девин.

2. Дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП, за обект
„Изграждане на нов горски автомобилен път „Клисе кидик – Лисичево“, находящ се
на територията на ТП „ДЛС – Извора“, гр. Девин.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 18 точка от дневния ред
18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 14.12.2020 г. относно:
Разглеждане на предложение за изработване на Подробен устройствен план – План
за регулация и застрояване, за урегулиране на поземлен имот (ПИ) с идентификатор
17957.1.101 и ПИ с идентификатор 17957.4.90 в м. „Дългата лъка”, землище с.
Грохотно, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително
становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата за питания 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:
РЕШЕНИЕ № 176
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл.124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Одобрява задание за изработване на проект на Подробен устройствен
план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлен имот (ПИ) с
идентификатор 17957.1.101 и ПИ с идентификатор 17957.4.90, в м. „Дългата лъка”,
землище с. Грохотно, община Девин.

2. Дава разрешение за изработване на проект на Подробен устройствен план
– План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ с идентификатор 17957.1.101 и
ПИ с идентификатор 17957.4.90 в м. „Дългата лъка”, землище с. Грохотно, община
Девин.

Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се.
Пристъпваме към 19 точка от дневния ред
19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 14.12.2020 г. относно: Ползване
на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”, Договор
№ ОЗ-ХУ-06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева: -

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на ПК „БФЕФП”. Имате думата
за въпроси 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:
РЕШЕНИЕ № 177
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
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1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
22 248,76 лв. (двадесет и две хиляди, двеста четиридесет и осем лева и седемдесет
и шест стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор № ОЗ-ХУ06-03-391#6 от 06.11.2018 г.
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2021 г.
4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,
ал. 1, предложение 2 от АПК.
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 – „ЗА”
Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”
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”
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 20 точка от дневния ред
20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 14.12.2020 г. относно:
Допълване на Списъка на общинските пътища на територията на община Девин чрез
включване на нов общински път с обща дължина от 7,3 км.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева: -

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата
за мнения и предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам
процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да
гласува:
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 178
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 3, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на
Закона за пътищата,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласието си в качеството си на орган, управляващ общинската
собственост пътно трасе с начало – км 88+070 от републикански път III-866 „Смолян
– Стойките - Широка лъка – Михалково – Кричим – Стамболийски“ и край – о.т. 2 в
УПИ I, кв. 4 по ПУП на с. Осиково, община Девин, да бъде включено в списъка на
общинските пътища на община Девин, като нов общински път с обща дължина 7,3
км.
2.

Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички правни и

фактически действия, необходими за допълване на Списъка на общинските пътища
на територията на община Девин.
Колеги, процедура на поименно гласуване.
Г-жа Чолакова чете:
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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 – „ЗА”
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”
17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 21 точка от дневния ред
21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 15.12.2020 г. относно:
Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева: -

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на всички постоянни комисии
към общински съвет, но все пак, ако имате някакви въпроси г-жа Шапкова е
на

разположение.

Виждам,

че

няма

и

затова

предлагам

процедура

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува:
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17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 179
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3
от Закона за публичните финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три
години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за

2020 год., съгласно приложения №№ 1.1, 1.2 и 1.3.
2.

Актуализира инвестиционната програма за 2020 г. по обекти, видове

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14.
3.

Актуализира финансовата план-сметка на ОП „БКС-Девин” за 2020 г.,

съгласно Приложение № 29.
4.

Максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края

на 2020 г. е в размер на 3 759 515 лв.
5.

Увеличава максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат

да бъдат поети през 2020 г., със сумата от 1 880 560 лв.
6.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60,

ал. 1, предложение 2 от АПК.
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”
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Георги Гетов Гетов – „ЗА”
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 – „НЕ ГЛАСУВА”
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ 1 – НЕ ГЛАСУВА. СЕ. КВОРУМ –
17. Приема се.
Пристъпваме към 22 точка от дневния ред
22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 15.12.2020 г. относно: Даване на
разрешение и одобряване на задание относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ
73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в местността „Краево”
в землището на с. Триград, община Девин.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа

Василева: -

Благодаря,

г-н

Иванов.

Колеги

искам

да

ви

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Имате думата
за мнения и предложения 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:
РЕШЕНИЕ № 180
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и ал.
7, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 125 от Закона за устройство на територията,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за изготвяне на ПУП-ПРЗ за ПИ 73105.13.583 (част от ПИ
73105.13.187 - стар идентификатор) в местността „Краево“ в землището на с.
Триград, община Девин и отреждането му за техническа инфраструктура - за
наблюдателна кула и площадка за превенции от пожари.
2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлен имот с
идентификатор

73105.13.583 (част от ПИ 73105.13.187 - стар идентификатор) в

местността „Краево“ в землището на с. Триград, община Девин във връзка с промяна
на предназначението на земеделската земя за неземеделски нужди и отреждането
му в УПИ І - 583 - за техническа инфраструктура - за наблюдателна кула и площадка
за превенции от пожари в кв.1 в местността „Краево”, землище с. Триград, община
Девин.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се.
Пристъпваме към 23 точка от дневния ред
23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 21.12.2020 г. относно:
Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа”, държавно –делегирана
дейност.
Докладва: Кмет на Община Девин
Г-н Иванов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.
Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги независимо, че ДЗ
влезна в ДР на основание чл. 67, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от Правилника за
организацията на общинския съвет, неговите комисии и взаимодейстжието
му с общинска администрация на заседанието на ПК „БФЕФП” и ПК „ЗСПЕ”
колегите разгледаха ДЗ и дадоха положителни становища. Ако някой от
останалите колеги имате въпроси, моля заповядайте. Виждам, че няма и
затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е
съгласен моля да гласува:
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.
Колеги, чета следния проект за Решение:
РЕШЕНИЕ № 181
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл.25, ал.1 от Закон за социалните услуги,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие, считано от 01.01.2021 г. да бъде създадена нова социална
услуга „Асистентска подкрепа“, като делегирана от държавата дейност.
2. Натуралният показател да бъде съгласно Решение на Министерски съвет за
приемане на Стандарти за делегираните от държавата дейности за натурални и
стойностни показатели – 36 потребители за 2021 година.
3. Услугата да се администрира от отдел „Хуманитарни дейности и програми
за заетост” в Общинска администрация - Девин.
4. Делегира правомощия на кмета на общината да утвърди правилата,
процедурите и образците на документи във връзка с предоставянето на услугата и
осъществяването на контрола и мониторинга.
5. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши последващи действия по
изпълнение на Решението.
6. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.
1, предложение 1 от АПК.
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да
гласува:
16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се.
Пристъпваме към 24 точка от дневния ред
24. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.
Г-жа

Василева:-

Колеги

не

са

постъпили

такива

съгласно

правилника за работа на общинския съвет, ако някой от вас има някакви
въпроси. Заповядайте г-н Шанов.
Г-н Шанов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов на
края на сесията няма да ви бавя много има подаден сигнал към Министерство на
земеделието храните и горите от бенефициент животновъд в община Девин за
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неправомерно или трудно да се изкажа по правилния начин раздаване на общински
поземлен фонд, които не отговаря на животиските единици. Не знам дали ме
разбрахте, тоест имам по-малко животни отколкото дадена земя от община Девин.
Моля да проверите дали е така. Най вероятно ще дойде официално писмо, но аз
предварително ви уведомявам.
Г-жа Василева:- Г-н Шанов ние ви благодарим, но аз мисля, че щом
има подаден сигнал има процедура как да се процедира. Заповядайте г-н
Иванов.
Г-жа Иванов:- Благодаря. Възможно е да става на въпрос за един и
същи сигнал нали тъй като в момента при нас тече проверка по един от сигналите
за неправомерно за разпределение на тези площи. Сигнала е за животновъд в
Триград, ако е същият сигнал и може би става на въпрос за едно и също.
Г-н Шанов:- Да, единения е той. Доколкото знам са двама.

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

Г-жа Тодорова:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов,
колеги имам едно питане докъде стигнаха нещата с подписване на договора за
помещението на д-р Шилева, тъй като интересът е голям. Знаете, че нямаме
ендрокринолог и ако е възможно ви молим за съдействие по-бързо да се случват
нещата. Благодаря.
Г-жа Василева:- Благодаря г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Иванов:- Най вероятно сте наясно, че мина търга. По обективни
причини нещата с подписване на договора се забавлява, но имам уверението, че в
началото на месец януари ще бъде подписан договора с д-р Шилева, за да може, тя
да си регистрира кабинета и да работи. Няма пречка да бъде сключен договор
имаше обективни причини заболели общински служители в общинска собственост,
но мисля, че януари месец ще бъде подписан договора.
Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Фезов.
Г-н Фезов:- Г-н Иванов питането ми е докъде стигна въпроса с
чакалнята пред кабинета на доктора на с. Грохотно. Много хора отказват да
ходят на лекар заради чакалнята, затова, че е доста студено.
Благодаря г-н Фезов. Заповядайте г-н Иванов.
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Г-жа Василева:- Благодаря. Заповядайте г-н Иванов.
Г-н Иванов:- Г-н Фезов по спомен, тъй като при разговори с лекаря и с
общинските служители ходиха наместо и доколкото така ми беше известно се
коментираше за съседната стая да се направи чакалня, нали така. Поемам го като
ангажимент и ще проверя каква е причината че съседното помещение не е чакалня.
Доколкото си спомням лично с вас и с кмета на с. Грохотно имаше първоначално
идея

на

коридора

да

стане

едно

преграждане

за

пациентите.

Първо

това

предложение не се прие много за удачно и затова тръгнахме да търсим друго
помещение. Ще бъде решен този проблем.
Искам да ви пожелая весело изкарване на предстоящите празници.
Г-жа Василева:- Благодаря. Други колеги. Виждам, че няма поради
изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря ви на всички
вас за присъствието и весели празници.

НАТАША ВАСИЛЕВА:
Председател на Общински съвет – Девин

Изготвил:
Славка Чавдарова /Дата: 31.12.2020 г./
Младши експерт
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