
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 4 от 29.03.2018 година 
 
 

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

29.03.2018 година /ЧЕТВЪРТЪК/ от 09.30 часа в заседателната зала на Община 

Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община 

Служители от ОА 

Радка Грозданова – Изп. директор на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. Девин 

Слави  Бочуков – Директор на  предприятие БКС гр. Девин 

Гости - граждани  

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми г-н Даскалов, Уважаеми колеги, Уважаеми гости 

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

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

взаимодействието му с Общинска администрация има наличие на кворум. От 17 

общински съветника присъстват 16 общински съветника. Откривам редовното 

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

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДР. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 

  

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

гости, знаем, че административния съд отмени правилника по който работихме 

досега. В момента сме в процедура - имаше извънредна сесия, на  която за 

съжаление, поради лични причини, не можах да присъствам. В момента сме по 

процедура за тоест вече е избрана такава комисия на тази извънредна сесия. 

Предстои правилника който беше отменен от административния съд да бъде 

потвърден наново. Дефакто в момента ние работим по стария правилник, което 
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означава, че в момента ние сме само едни обикновени съветници и нямаме 

постоянни комисии, тепърва предстои избор на постоянни такива. Въпросът ми е как 

смятате да узаконите днешната си сесия. За мене не е допустимо преди да сме 

избрали комисиите да се провежда редовна сесия и то сесия на която комисиите 

дефакто не съществуват и сте дали становище по въпросните докладни записки. Ако 

имате законово обяснение, моля представете го, за да ми стане ясно и на мен. В 

случая, аз смятам, че тази сесия трябва да бъде отложена до избор на постоянните 

комисии които в  момента не съществуват, за да можем да си влезем в законовите 

рамки и да продължим да работим, така както повелява законите на  Република 

България. За мене тази сесия е незаконна. Ако вие смятате нещо друго и може да го 

докажете по закон моля, да го представите. Благодаря. 

 

 Г- н Чаушев: – Благодаря и аз. Една реплика на вашето изказване. Когато 

отправяте такива питания и твърдения относно незаконността на днешното 

заседание хубаво е, да се запознаете с някои законови разпоредби и най-вече за 

това кога едно решение е влязло в сила или не е влезнало в сила. Това, че има 

решение на Смолянски административен съд за отмяна на правилника, на сега 

действащия правилник това не значи абсолютно нищо, защото решението не е 

влезнало в сила. Едно решение влиза в сила тогава когато има окончателен акт. Има 

един акт на Смолянски административен съд, който не е влезнал в сила. В 14-дневен 

срок решението е обжалвано пред Върховния Административен съд. Когато 

Върховния Административен съд потвърди решението на Смолянски 

административен съд, тогава решението влиза в сила. Така че в момента общинския 

съвет работи по сега действащия правилник, защото няма влезнало в сила решение 

административния съд с което окончателно да  е отменен правилника на общинския 

съвет. Така, че аз съм съвсем спокоен, както надявам се и както повечето от вас, че 

днешното заседание е съвсем редовно, може да вземе решение. Ако някой твърди 

обратното има си път по който може да обжалва всяко едно решение взето на 

днешното заседание и съответно съда да реши дали е правилно или неправилно. 

Така, че аз нямам никакви притеснения относно днешното заседание на общинския 

съвет. Други колеги. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

 Г-жа Чаушева: - Реплика. Господин председател, никъде в моето 

изказване не съм казвала, че сте или сме вече взели незаконни решения. Аз 

изказвам моето мнение и съмнение и отправих питане към вас, вие да ме 

разубедите. Тоест аз смятам грешно. Продължавам да смятам, защо имахме тогава 

извънредна сесия на която се избра комисия която ще работи по правилник, ще 

създава комисиии и т. н. Защо вие не изчакахте решението на Върховния съд и 

тогава да преминем към нещата които се случиха преди няколко седмици. Значи аз 
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предлагам на колегите, тази сесия да бъде отменена, до решаване на въпроса с 

правилника. Това ми е предложението, вие сте длъжни да го подложите на 

гласуване. Колегите могат да го отхвърлят, могат да го приемат. Всеки има право на 

мнение и на глас. Това са моите предложения, продължавам да смятам, че тъй като 

говорим за компетентните органи. Да ще се обърна към компетентните органи, да ги 

попитам тях. В момента вършим ли отново закононарушение или не вършим. 

Благодаря. 

 

 Г- н Чаушев: – Това си е ваше право. Ако бяхте на извънредна сесия на 

общинския съвет и след това на комисиите, щеше да ви стане ясно, но  и понеже Вие 

сте много ангажирана, пътувате наляво-надясно и не отдавате значение на тези 

неща, не сте на ясно и пак ще го повторя както и на останалите колеги съм го казал. 

Това че сме избрали временна комисия за изработка на нов правилник, това не 

значи абсолютно нищо. Това правомощие на общински съвет по всяко едно време 

когато реши да създава временни комисии за определени дейности и въпроси. Това, 

че има избрана такава комисия, не значи абсолютно нищо. Това сме го направили 

единствено с цел, ако случайно Върховния административен съд потвърди 

решението на Смолянския административен съд, през това време ние да сме 

изработили нов правилник, който да бъде веднага приет, да не се получава вакуум 

за дейността на общински съвет. Върховния Административен съд може да насрочи 

заседание след три месеца, може и след четири, може и след 20 дена. Това е 

единствената причина, ние да свикам извънредно заседание на ОбС да се избере 

една такава комисия, която да работи подготовка на нов проект за правилник, който 

вече е публикуван на страницата на сайта на общината, пуснат е за публично 

обсъждане Така че нищо не пречи ние да имаме един проект за нов правилник, а 

кога ще го приемем и дали ще го приемем това е отделен въпрос. Други колеги. 

Заповядайте госпожо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Благодаря. Много съжалявам, че вземам отношение по 

този въпрос. Препоръката ми е към госпожица Чаушева е преди да предлагате нещо 

да се запознаете юридически как стоят нещата и да си дойдете с убеждение. Затова 

предлагам да прекратим разискванията и да преминем към дневния ред. Благодаря.  

 

Г- н Чаушев: – Благодаря и аз. Който е съгласен, да прекратим разисква-

нията, моля да гласува: 

 

 15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Приема се. 
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Има постъпило предложение от г-жа Чаушева да отменим днешното заседа-

ние, поради твърденията, че е незаконосъобрзно. Който е съгласен с предложението 

на г-жа Чаушева, моля да гласува: 

 

 1 - ЗА, 13 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16. Не се приема.  

  

 Зачитам следния проект за Дневен ред: 

 

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

ДНЕВЕН РЕД: 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 01.03.2018 г. относно: Издаване 

на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Никола 

Манолов Стаматов  

 Докладва: Кмет на Община Девин  

 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 02.03.2018 г. относно:Приемане 

на Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнение но Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2016г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 02.03.2018 г. относно:Бюджетна 

прогноза на Община Девин за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите  за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 12.03.2018 г. относно:Отчет за  

изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на 

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

(Приета с Решение №61 по Протокол №6 от 19.04.2017 год.на Общински съвет –

Девин) 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 12.03.2018г. относно: Разглежда-

не на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие „БКС”Девин за 

2017г. 
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Докладва:Руси Чаушев 

Председател на ОбС - Девин 

 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 15.03.2018г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2017 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 

2018година . 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 15.03.2018г.относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2017г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 16.03.2018 г. относно: Разпорежда-

не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 21.03.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №26 от 26.02.2018г. по Протокол №2 на Общински съвет 

гр.Девин 

Докладва:Руси Чаушев 

Председател на ОбС - Девин 

 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 16.03.2018г. относно: Разпорежда-

не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 16.03.2018г. относно: Разпорежда-

не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 16.03.2018г. относно: Промяна в 

капацитета на Център за обществена подкрепа – гр.Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 19.03.2018г. относно: Приемане 

информация за финансови справки – разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на МБАЛ „Девин” ЕАД в изпълнение на Решение №24/09.03.2017г. за 
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периода 01.11.2017г. до 31.12.2017г. и Баланс и Отчет за приходите за четвъртото 

тримесечие на 2017г. 

Докладва:Руси Чаушев 

 Председател на ОбС - Девин 

 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 19.03.2018г. относно: Избор на 

Вр.И.Д. изпълнителен директор и Съвет на директорите на „Многопрофилна болница 

за активно лечение-Девин” ЕАД, гр.Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 20.03.2018г. относно:Удължаване 

срока на договора №Д-438 от 21.07.2016 година  

 Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 20.03.2018г. относно: Удължаване  

срока на договора №Д-438 от 17.08.2015 година.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 20.03.2018г. относно: 

Управ-ление на общински имоти за включване в „Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018г.” раздел I, на поземлен имот с 

идентификатор №20465.502.1260 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 20.03.2018г. относно: Управ-

ление на общински имот за включване в „Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018г.” раздел II-замяна и 

ликвидиране на съсобственост, на поземлен имот с идентификатор 

№73105.501.188 в с.Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 20.03.2018г. относно: 

Разпореждане с общински имот 20465.506.645  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 21.03.2018г. относно: Упра-
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вление на общински имот за включване в „Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018г.” раздел IV-Наем и управление, 

на сграда находяща се в поземлен имот с №003390,с.Селча. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

гласува: 

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

 

Г-жа Чаушева: - Г-н председател с ваше позволение може и без аз 

няма да участвам в днешното заседание на ОбС докато не произнесат 

компетентните органи. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Решението и желанието си е ваше. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 

1.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 32 от 01.03.2018 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на Никола 

Манолов Стаматов  

 Докладва: Кмет на Община Девин  

 

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, преди да изслушаме вашите 

предложения и мнения, искам да ви информирам, че има положително 

становище на постоянните комисии по „БФЕФП”, „ЗСПЕ”, „ОМДСТК”, 

„УТОССГС” от проведено общо заседание. Имате думата за изказвания, 

мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Аз използвам случая, запознат съм с докладната 

записка имам въпрос към г-н кмета, тъй като в обяснителната записка, 

никъде не отразено, за какви нужди ще се ползва водата в къщата за 

гости.Какво е изградено в тази къща за гости. Тъй като регистрацията е за 

стаи за настаняване. Това е сама една забележка, да имате в бъдеще време 

пояснение, за какви нужди ще се ползва вътре минералната вода. Тъй като 

находище Беденски бани количеството вода е лимитирано, а в 
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обяснителната записка, не става ясно до момента какви количества вода сме 

раздали на населението, колко остава, общината предвиждали резерв за по 

крупни инвеститори. Пак повтарям, повдигал съм въпроса в комисиите. Ако 

утре дойде инвеститор, който иска да направи нещо голямо и да разкрие 

работни места и се окаже, че вече нямаме количества за минерална вода. 

Хората инвеститорите идва тука в Девин заради минералната вода. Каква е 

политиката на общинското ръководство по този въпрос. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Виждате в докладната записка е посочено средно 

дневното количество на потребление, специално за този обект „Къща за 

гости” 0.001 кубически метра или 0,417 литра на секунда. Аз не един път 

съм казал, че е общината особено загрижена за големите инвеститори, които 

очакваме да дойдат. Не един път съм казал, че има поне три запитвания за 

такива крупни инвестиции в Девин. Предвиждаме естествено за тях 

количества от тази минерална вода, защото те идват тук точно, заради нея. 

Към момента  с точност не мога да кажа, но със сигурност ви казвам, около 

половината от дебита на тази вода е свободен. Предвиждаме за всякакви 

такива по-големи инвеститори, да има от минералната вода. За какво ще 

бъде използвано в тази къща за гости не е посочено в обяснителната 

записка за какво ще я използват, вероятно в стаите има бани с вани, ще 

бъде използвана за тях. Благодаря. 

 

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 32 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3 от 3В и т.6.3 от 

Решение №40/07.02.2011г., с което МОСВ предоставя на община Девин 

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски 

бани, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане от 

минерална вода от находище Беденски бани, Сондаж  №4-м.Беденски бани, 

община Девин, област Смолян на Никола Манолов Стаматов гр. Девин, ул. 

„Хайдушка” №1 с годишен обем - до 54.40 куб.м за срок от 10 /десет години/ 

от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Шанов  чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

            Дияна Асенова Чаушева – „ НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 33 от 02.03.2018 г. относно:Приемане на 

Доклад за резултатите от Междинна оценка за изпълнение но Общинския план за 

развитие на община Девин за периода 2014-2016г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

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

 

Г-н Чаушев: - Уважаеми колеги, ДЗ има положителни становища на 

постоянните комисии от съвместното заседание. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги, имате думата за изказвания, мнения и 

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

съгласен, моля да гласува: 

 

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

Колеги чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 33 

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

местната администрация и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 

регионалното развитие, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема Доклад за резултатите от междинна оценка на изпълнението 

на Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-2016г., 

съгласно Приложение №1. 

 

2.Възлага на Кмета на Община Девин осъществяването на всички 

дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 

решението. 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 
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3.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 34 от 02.03.2018 г. относно:Бюджетна 

прогноза на Община Девин за периода 2019-2021г. на постъпленията от местни 

приходи и на разходите  за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 34 

 

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

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

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

условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на 

община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

i. Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2019-

2021г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни 

дейности, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както 

следва:  

 
1.Приложение №8 „Бюджетна прогноза за периода 2019-2021г. на 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

 

2.Приложение №1 „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за 

задължения за разходи за периода 2019-2021г.” 

 

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

периода 2019-2021г. 
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4.Приложение №6 „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за нов 

дълг) и разходите за лихви по него за периода 2019-2021г.” 

 

5.Приложение №7 в „Справка за ефекта от увеличението на минималната 

работна заплата за периода 2019-2021г. за делегирани от държавата дейности,  

финансирани чрез бюджетите на общините.” 

 

6.Приложение № 8а „Справка за приходите от концесия по бюджета на 

общината за периода 2019-2021г.” 

 

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 4 точка от дневния ред 

4.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 35 от 12.03.2018 г. относно: Отчет за  

изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на 

отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2017 г. (Приета с 

Решение №61 по Протокол №6 от 19.04.2017 год.на Общински съвет – Девин 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Програмата е направена добре. Но никъде не се вижда 

общата програма за ефективно управление на отпадъците. За съжаление 

това е един шаблон, който е наложен за тази дейност. Бюджетните разходи 

са доста големи, които тежат на населението и никъде не се вижда, как да 

бъдат намалени и да не тежат на населението. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благадяря и аз. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Тази програма както знаете,  беше вече засегната е приета 

през 2017-та година. Още тогава би следвало да бъдат направени някои забележки, 

ако имате и те да бъдат предвидени, както знаете програмата е отворена, може 
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всеки един момент, тя може да бъде променена. Вие всички знаете и всички сте 

наясно, община Девин участва в сдружение за управление на отпадъците между 5  

общини Девин, Борино, Доспат, Сатовча, Сърница. Това сдружение се подготвя да 

кандидатства по европейска програма за отпадъците. Там подробно са описани 

нещата, как може да бъде осъществяван този процес за събиране на отпадъците и 

сепарирането. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря господин Даскалов. Други колеги. Ако няма 

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

  

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 35 

 

На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за управление на отпадъците. 

 

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

гласува: 

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

 

 
Г-н Шанов: 
 
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 37 от 12.03.2018г. относно: Разглежда-

не на Годишен доклад за дейността на Общинското предприятие „БКС” Девин за 

2017г. 

Докладва:Руси Чаушев 

Председател на ОбС - Девин 

 

Г-н Чаушев: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Шанов: - ДЗ има положителни становища от четирите комисии. 

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-жо 

Василева. 

 

Г-жа Василева: - Ние доста време отделихме да дебатираме по 

време на работната среща на ново поставените въпроси от г-н Бочуков. 

Получихме нужните отговори. За това предлагам прекратяване на 

разискванията. Отчета е направен много добре. 

 

Г-н Шанов: - Благодаря. Други колеги. Предлагам предложението на 

г-жа Василева за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 36 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското 

предприятие „БКС” Девин за 2017 г. 
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

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

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 41 от 15.03.2018г. относно: Отчет за 

изпълнение на годишната Програма за читалищната дейност за 2017 година и 

приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за 

2018година . 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Даскалов: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 37 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26 а, ал. 2 и ал. 5 от 

Закона за народните читалища, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на 

читалищната дейност в Община Девин за 2017г., съгласно Приложение №1. 

 

2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Девин за 2018г., съгласно Приложение №2. 

 

3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на 

предвидените в Програмата по т.2 дейности. 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 15.03.2018г.относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2017г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 38 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното 

развитие, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на 

Общинския план за развитие на община Девин за 2017 г. и Таблица с 

индикатори за наблюдение и въздействие, съгласно приложението. 
 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 16.03.2018 г. относно: Разпорежда-

не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин  

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 
РЕШЕНИЕ № 39 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 

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

имущество на Община Девин, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристройка за 

гараж с площ 32.5 кв.м. в общински недвижим имот, УПИ XXIV, кв.55, имот с 

идентификатор 20465.502.2188 по кадастрална карта на гр. Девин, община 

Девин, обл. Смолян, целия с площ 525 кв.м., с АОС № 2504/20.06.2016г. на 

Егор Олег Павлов. 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ОТСЪСТВА” 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 
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Г-жа Шанов: 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 21.03.2018 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение №26 от 26.02.2018г. по Протокол №2 на Общински съвет 

гр.Девин 

Докладва:Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Шанов: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата за 

изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 40 

 

На основание чл.45, ал.9 и 10, чл.21,ал.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и 

чл.2, ал.2 от Наредба №3 на Община Девин  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отменя Решение №26 от 26.02.2018г. по Протокол №2/26.02.2018 г. 

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

собственост, съгласно приложение №1. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 
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Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ПРОТИВ” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 16.03.2018г. относно: Разпорежда-

не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 41 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 

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

имущество на Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на подход към трети етаж на сграда с идентификатор 20465.501.46.1, 

със ЗП-10 кв.м., в общински недвижим имот, УПИ VIII, кв.48, имот с кадастрален 

номер 20465.501.46 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, обл.Смолян, 

целия с площ 516кв.м., с АОС №2472/05.11.2015г. на Захари Ангелов Митев. 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

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

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 45 от 16.03.2018г. относно: Разпорежда-

не с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 42 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 

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

имущество на Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1.Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за 

изграждане на гаражи към сграда с идентификатор 20465.503.822.1, със ЗП - 42 

кв.м., в общински недвижим имот, УПИ XIII, кв.15, имот с кадастрален номер 

20465.503.822 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин, обл. Смолян, 

целия с площ 617 кв.м., с АОС №2450/30.06.2015г. на Георги Костадинов Ставрев. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

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

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 46 от 16.03.2018г. относно: Промяна в 

капацитета на Център за обществена подкрепа – гр.Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 – НЕ ГЛАСУВА. /Н.Василева/ 

Приема се 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 43 

 

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

Закона за социално подпомагане и чл. 36 „в”,ал. 1 и т. 1 от Правилника за прилагане 

на Закона за социално подпомагане ,Общински съвет 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

обществена подкрепа – гр. Девин от 20 на 50. 

 

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: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 1 – НЕ ГЛАСУВА. /Н.Василева/ 

Приема се. 

 

Г-н Шанов: 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 47 от 19.03.2018 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 01.11.2017 г. до 31.12.2017 г. и Баланс и Отчет за приходите за четвъртото 

тримесечие на 2017 г. 

Докладва:Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

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

Г-н Шанов: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата за 

изказвания, мнения и становища по ДЗ. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Г-жо Грозданова, имате ли намерение да кандидат-

ствате, да се явите на конкурс за Изп. директор на „МБАЛ – Девин” ЕАД гр. 

Девин.  
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Г-н Шанов: - Г-н Семчев, това касае следващата точка, ако имате 

въпроси, тогава ги задайте.  Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 44 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ 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 – разшифровка за разходи за материали платени за периода 01.11.2017 г. - 

31.12.2017 г. и Баланса за приходите и разходите за четвъртото тримесечие на 

2017г.  

 

Колеги, който е съгласен с така прочетения проект за Решение, моля да 

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 19.03.2018г. относно: Избор на 

Вр.И.Д. изпълнителен директор и Съвет на директорите на „Многопрофилна болница 

за активно лечение - Девин” ЕАД гр. Девин  

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 45 

 

На основание чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 211, ал. 1, т. 2, 

предложение първо и ал. 2, чл. 221, ал. 4, чл. 233, ал. 3 и чл. 244, ал. 1 от 

Търговския закон, чл. 62, ал. 3 и ал. 4 и чл. 63, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните 

заведения, чл. 6, ал. 1 и чл. 13 от Закона за търговския регистър и регистъра на 

юридически лица с нестопанска цел чл. 2 от Наредба №9/2000г. за условията и реда 

за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по 

закона за лечебните заведения, чл. 16, ал. 1, т. 5 и ал. 4, чл. 18, ал. 1 и ал. 2, чл. 

19, ал. 1, чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на 

правата на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско 

участие в капитала, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Поради изтичане на срока на договора за управление на 01.04.2017 

година, валидира действията на изпълнителния директор Радка Грозданова за 

времето след 01.04.2017 година. 

 

2.Освобождава Радка Минчева Грозданова от длъжността „изпълнителен 

директор”, като не освобождава същата от отговорност”. 

 

3.Избира Радка Минчева Грозданова за временно изпълняваща длъжността 

„изпълнителен директор” на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр. Девин, като определя 

възнаграждение в размер на 400% /четиристотин процента/ от средното месечно 

брутно възнаграждение в лечебно заведение, със срок до заемане на длъжността 

след провеждане на конкурс. 

 

4.Освобождава членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ-Девин” ЕАД, 

без да ги освобождава от отговорност, както следва: 

• Радка Минчева Грозданова, ЕГН ; 

• Радостина Димитрова Шилева, ЕГН ; 

• Десислава Юлиянова Кокутева, ЕГН ; 

 

5.Избира Съвет на директорите на „МБАЛ - Девин” ЕАД - гр. Девин за срок от 

3 години в състав: 

• Радка Минчева Грозданова, ЕГН ; 
 
• Станимира Богданова Даскалова , ЕГН ; 

 
• Нина Викторовна Белберова ,ЕГН ; 
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6.Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за управление на 

„МБАЛ - Девин” ЕАД - гр. Девин с д-р Радка Грозданова. 

 

7.Упълномощава кмета на община Девин да подпише договор с 

новоизбраните членове на Съвета на директорите на „МБАЛ - Девин” ЕАД - гр. Девин 

 

8.Упълномощава новоизбрания изпълнителен директор да предприеме 

действия по вписване на посочените по-горе обстоятелства в Търговския регистър. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 
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13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 49 от 20.03.2018г. относно:Удължаване 

срока на договора №Д - 438 от 21.07.2016 година  

 Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 46 

 

На основание чл. 21, ал .1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ , 

чл.90, ал. 1 и чл.92, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие да се удължи срока на договор № Д - 438 от 21.07.2016 г. с 

2/две/ години, считано от датата на подписване на анекс към договора за наем и 

същия да се счита за сключен за срок от седем години за участие в под мярка 6.3 от 

Програмата за развитие на селските райони за периода  2014 - 2020 година. 

 

2.Всички други клаузи в договора остават непроменени. 

 

3.Упълномощава кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за 

наем №Д - 438/21.07.2016 г., вписан в Служба по вписванията при Р.С. гр. Девин с 

Акт №234 том I, рег. №1108/21.07.2016 г. с Калин Василев Василев. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

27 
 
 

   
 

 



 

Протокол № 4 от 29.03.2018 година 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред. 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 50 от 20.03.2018г. относно: Удължаване  

срока на договора №Д - 438 от 17.08.2015 година.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 47 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, чл. 

90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване,управление и 

разпореждане с общинско имущество, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие да се удължи срока на договор № Д - 438 от 17.08.2016 г. с 

три години, считано от датата на подписване на анекс към договора за наем и същия 

да се счита за сключен за срок от 8 /осем/ години за участие в под мярка 6.1 от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

 

2.Всички други клаузи в договора остават непроменени. 

 

3.Упълномощава кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за 

наем №Д - 438/17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията при Р.С. гр. Девин с 

Акт № 177 том I, рег. № 868/19.08.2015 г. с Фирма „Чеири - Лясково” ЕООД с 

управител Арфие Енверова Караахмедова. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 
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Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

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

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 20.03.2018 г. относно: Упра-

вление на общински имоти за включване в „Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018 г.” раздел I, на поземлен имот с 

идентификатор №20465.502.1260 

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

30 
 
 

   
 

 



 

Протокол № 4 от 29.03.2018 година 

 

I. Дава съгласие да бъде  включен  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018г.” раздел I – Продажба, следния 

недвижим имот – частна общинска собственост: 

 

1. Поземлен имот с идентификатор 20465.502.1260 гр. Девин, община 

Девин, обл.Смолян ул. „Люляк”, с площ 172 кв. м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване. Ниско застрояване до 10 м. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 
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Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 52 от 20.03.2018 г. относно: Упра-

вление на общински имот за включване в „Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018 г.” раздел II - замяна и 

ликвидиране на съсобственост, на поземлен имот с идентификатор 

№73105.501.188 в с.Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 48 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от 

ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 на Община Девин и & 8 от ПР на ЗУТ  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде  включен  в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел II Замяна и ликвидиране 

на съсобственост, поземлен имот с идентификатор 73105.501.188, с.Триград, община 

Девин, обл.Смолян, с площ 52 кв.м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване. Ниско застрояване до 10 м. 

 

2.Дава съгласие, да бъде продадена общинската част от УПИ IV - 217, кв. 16, 

по ПУП на с.Триград, имот с кадастрален номер 73105.501.188 по кадастрална карта 

на с.Триград, с площ от 52 кв.м. пазарната стойност на имота - 515.00 лв. без ДДС, 

изготвена от лицензиран оценител  на собственника Георги  Димитров Коюмджиев. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев –„ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –„ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 54 от 20.03.2018г. относно: 

Разпореждане с общински имот 20465.506.645  

Докладва: Кмет на Община Девин 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 50 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

продажбата на следния недвижими  имот – частна общинска собственост: Поземлен 

имот с идентификатор 20465.506.645, по кадастрална карта на гр. Девин, община 

Девин, обл.Смолян, ул.”Радост” №5, целия с площ 267 кв.м. Трайно предназначение 

на територията Урбанизирана. Начин на трайно ползване. Ниско застрояване до 10м. 

 

  2.Приема за начална тръжна цена пазарната стойност на имота – 2 864.00 

лв., без ДДС определена от лицензиран оценител. 

 

  3.Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнение на решението. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов –„ЗА” 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 21.03.2018г. относно: Упра-

вление на общински имот за включване в „Програма за разпореждане и 

управление на общинска собственост за 2018г.” раздел IV-Наем и управление, 

на сграда находяща се в поземлен имот с №003390,с.Селча. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - ДЗ има положителни становища от ПК. Имате думата 

за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 51 
 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 

от ЗОС 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Дава съгласие да бъде  включена в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел раздел IV – Наем и 
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управление, сграда находяща се в имот – частна общинска собственост с № 003390, 

с. Селча, м. «Котлина» актуван с АОС №2542/22.02.2018г. 

 

2.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на сграда находяща се в имот с № 003390, с.Селча, община 

Девин, обл.Смолян, с площ 43 кв.м.  Начин на трайно ползване: Друга селскосто-

панска територия. 

 

3.Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „НЕ УЧАСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева –„ЗА” 

Невен Емилов Устов –„ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева –„ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

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

 

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

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма, закривам днешното заседание на 

общински съвет. Благодаря Ви за участието. 
 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/Дата:02.04.2018 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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