
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 
  

ПРОТОКОЛ 

 

№ 8 от 26.08.2021 година 

 

От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 26.08.2021 

година /четвъртък/ от 09.00 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: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Капка Рахнева - Бешева - Началник отдел „ХДПЗ” 

 

Представители на Пампорово АД 

 

Гости – граждани 

 

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, гости в залата добре дошли на днешното заседание на общински съвет 

Девин. На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация има наличие на кворум от 17 общински съветника присъстват 16. 

Така, че имаме кворум и можем да открием днешното заседание на общинския съвет, 

свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 69, ал. 1 от ПОДОСНКВОА.   

Пред вас е раздаден дневния ред. Всички сте запознати с него 

предварително. Някой ако има някакви въпроси, питания. Запвядайте г-н Чаушев. 

Г-н Чаушев: - Предлагам промяна в ДР т. 7 Докладна записка с Вх. № ДЗО – 

140 от 12.08.2021 г. относно: Упълномощаване на представител на Община Девин за 

участие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. 

Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред, 

да стане т. 14 предпоследна точка и да се промени номерацията в ДР. По време на 

почивката да можем да оформим становище, за да дадем мандат на кмета да ни 
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представлява в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК. 

Благодаря. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря. Други колеги. Виждам, че няма, предлагам 

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

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. ПРИЕМА СЕ. 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Чаушев, т. 7 Докладна записка с 

Вх. № ДЗО – 140 от 12.08.2021 г. относно: Упълномощаване на представител на 

Община Девин за участие в извънредно заседание на общото събрание на 

Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, 

посочени в дневния ред, да стане т. 14 предпоследна точкаи да се промени 

номерацията в ДР, който е съгласен моля, да гласува: 

 

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

Зачитам  

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 06.08.2021 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 06.08.2021 г. относно: Приемане на 

План за интегрирано развитие на община Девин за периода 2021 - 2027 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 136 от 11.08.2021 г. относно: Увеличаване 

на числеността на доброволно формирование „Последните рицари” към Община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 11.08.2021 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2021 

г. до м. юни 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 11.08.2021 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане на минерална вода - изключителна държавна 

собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на фирма „Пампорово” АД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 11.08.2021 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците на територията на 

община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 141 от 13.08.2021 г. относно: Учредяване 

на право на прокарване (сервитут) върху общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 16.08.2021 г. относно: Поправка на 

очевидна фактическа грешка в Решение № 110 от 27.07.2021 г., прието от Общински 

съвет - Девин на заседание, проведено на 27.07.2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 16.08.2021 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2021/2022 

учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 16.08.2021 г. относно: Структура 

на училищата в Община Девин през 2021/2022 учебна година и формиране на 

паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 16.08.2021 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 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.  

Докладва: Председател на общински съвет 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 16.08.2021 г. относно: Приемане 

на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ Девин” ЕАД за второ 

тримесечие на 2021 година. 
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Докладва: Председател на общински съвет 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 16.08.2021 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.1028, ПИ с идентификатор 20465.502.1029, ПИ с 

идентификатор 20465.502.1030, ПИ с идентификатор 20465.502.1031, ПИ с 

идентификатор 20465.502.1032 по кадастралната карта на гр. Девин, УПИ ХV, ХVI, 

ХVII, ХVIII, ХIХ и ХХ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 12.08.2021 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в извънредно 

заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на 

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

да гласува: 

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

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 134 от 06.08.2021 г. относно: Отчет за 

касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от Европейския съюз за 

първото шестмесечие на 2021 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положително становище от ПК „БФЕФП”. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, но все пак, ако има някой някакво предложение, моля 

заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 131 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, във връзка с чл. 46, ал. 2 от Наредбата 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 отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за 

първото шестмесечие на 2021 година, както следва: 

1.1 ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1 ПРИХОДИ    - 6 489 111 лева 

1.1.2 РАЗХОДИ    - 4 244 053 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1.1  

1.2 ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1 ПРИХОДИ    - 3 867 598 лева 

1.2.2 РАЗХОДИ    - 1 981 058 лева 

1.3 РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С 

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

1.3.1 РАЗХОДИ    - 101 884 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1. 

2. Приема отчетите за касовото изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз (ЕС) за първото шестмесечие на 2021 г.: 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от (НФ) – код 98 

(KSF) – Приложение № 2. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към Държавен фонд „Земеделие” – код 42 (РА) – Приложение № 3. 

- Отчет за сметките за други средства от ЕС – код 96 (DES) – Приложение № 

4. 

- Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) – 

Приложение № 5. 

3. Приема отчета за чуждите средства – код 33 – Приложение № 6. 

4. Приема отчета за капиталовите разходи за 2021 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

5. Приема отчета на ОП „БКС-Девин”, гр. Девин за първото шестмесечие на 

2021 г.  

 

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 - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 135 от 06.08.2021 г. относно: Приемане на 

План за интегрирано развитие на община Девин за периода 2021 - 2027 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища от всички ПК. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, достатъчно се дебатира, но все пак, ако има някой някакво 

предложение или въпроси, моля заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура 

за прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 132 

 

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

и местната администрация, чл. 13, ал. 4, чл. 23, т. 1 и чл. 24, т. 1 от Закон за 

регионалното развитие и чл. 21, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закон за 

регионално развитие,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Плана за интегрирано развитие на община Девин за периода 2021 - 

2027 г. 

 

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 – 136 от 11.08.2021 г. относно: Увеличаване 

на числеността на доброволно формирование „Последните рицари” към Община 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища от всички ПК. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, но все пак ако има някой някакво предложение, моля 

заповядайте. Аз искам да ви информирам, че има допусната техническа грешка в 

проекта за решение вместо Наредба № 81213-239 да се чете Наредба № 8121з (буква 

„з”)-239. Други колеги. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 133 



 

Протокол №8 от 26.08.2021 г. 

 

8 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 13, ал. 1 – 4 от Наредба № 8121з -239 

от 2 март 2021 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на 

доброволните формирования,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие, числеността на доброволно формирование „Последните 

рицари” към Община Девин да бъде увеличена до 20 души. 

 

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 4 точка от дневния ред.  

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 137 от 11.08.2021 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2021 

г. до м. юни 2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища от всички ПК. Колеги, докладната записка е 

разгледана от комисията, но все пак, ако има някой някакво предложение, моля 

заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 134 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Девин за периода от м. януари 2021 г. до м. юни 2021 г. 
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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 5 точка от дневния ред.  

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 138 от 11.08.2021 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане на минерална вода - изключителна държавна 

собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на фирма „Пампорово” АД. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-н Иванов. Искам да ви кажа, че тази 

докладна записка беше достойно обсъдена на ПК „УТОССГС”, където беше 

предоставена и справка остатъка от количеството вода. Комисията има положително 

становище, но някои от вас, ако има нещо да допълни да заповяда. Преди това искам 

да направя едно предложение, което го обсъдихме и с г-н Чаушев в проекта за 

решение да се включи т. 8 в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, тъй като това е разпореждане с 

общинска собственост и е добре да бъде гласувано поименно. Други колеги. Тук са 

представителите от фирма „Пампорово” АД да ни представят целия проект и техните 

намерения. 

 

Представители на Пампорово АД: – Представиха целия проект и дадоха 

пълни обяснения по него. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви. Радвам се че сте при нас и че ще внесете 

повече яснота относно този проект. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: – Благодаря. Чудесно е че има такива инвеститори в нашия 

регион и наистина сте намерили една ниша и най вероятно ще изпълните всичко, 

което сте написали. Моят въпрос е какви работни места се предвиждат там да се 

разкрият и предполагам, че хората ще са от региона.  

 

Представители на Пампорово АД: – Да категорично ще бъдат хора от 

региона.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря. Други въпроси. Заповядайте г-н Чаушев.  
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Г-н Чаушев: – Както каза и г-жа Василева този въпрос беше обстойно 

разгледан от ПК „УТОССГС”, която даде положително становище и аз съм сигурен, че 

ОбС – Девин ще вземе правилно решение в същото време пожелавам успех и съм 

сигурен, че ще го реализирате това нещо, което сте го замислили. Справката, която 

ми беше дадена в последния момент на комисията по Устройство на територията 

относно използваните количества и дадените разрешения за различните сондажи 

Сондаж 4 и Шахтов кладенец  у мен изниква един въпрос. В проекта за решение е 

дадено предложение количеството минерална вода е 1,46 – 1,93 л. на върховите 

моменти на литър. 

Въпроса ми по скоро г-н Иванов е към вас от справката, която ми беше дадена 

ми правят едно, две впечатления и въпроса ми е как се осъществява контрола по 

ползваното количество спрямо издадените разрешителни, защото от справката е 

видно, че на някой ползватели разрешителното им е за много по малко литри 

годишно, а ползват над 10 пъти повече. Сега друг е въпроса, че това се плаща. Няма 

спор в тази насока. Плаща се това, което се ползва, но постфактно, ако се изчерпа 

дадения ресурс и се раздаде целия ресурс на даден кладенец, било на Шахтов 

кладенец, било на Сондаж 4, как ще се осъществява контрола и това няма ли да бъде 

предпоставка за създаване на напрежение между ползвателите. Ако един ползва 

повече въпреки, че си го плаща, а пък разрешителното му е за 1 000 куб., а ползва 

10 000 така като е дадено от справката, в Шахтов кладенец същата работа 3 500 

разрешително, а ползва 18 000. Дали няма да се получи някакъв конфликт в бъдеще 

време,защото надявам се тяхната инвестиция да завърти колелото и да докара други 

инвеститори. Ако се появят още няколко инвеститора и се изчерпа количеството и 

затова питам как ще се осъществява контрола.  

 

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

 

Г-н Иванов: – Г-н Чаушев има предвидени административно наказателни 

разпоредби за ползване повече от колкото е заявено количество и са предприети 

такива мерки тази година. Също така има възможност за инсталиране на 

допълнителни съоръжения с оглед заявеното количество, които да пропускат това 

количество, което е заявено, ако се стигне до там, че действително, че има много 

потребители едновременно ползват повече от колкото им е позволено. Това може да 

бъде контролирано. Коментирано е с ВиК, които заявяват, че това е възможно да се 

случи и то се случва при самия обект там където влиза водата. Това е което може да 

кажа.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Иванов. Заповядайте г-жо Чолакова. 

 

Г-жа Чолакова: – Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги и 

гости от Пампорово АД искам да попитам във вашия проект заложено ли е такова 
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устройство, което да ограничава точно количеството, което ще ползвате да е точно 

това, питам ви, защото в пиковите моменти в града се получава недостиг на 

минерална вода и то е заради това, че обемите в резервоара са недостатъчни за 

едновременното ползване от всички потребители. Затова питам дали имате такова 

устройство.  

 

Представители на Пампорово АД: – Ние възнамеряваме да инсталираме 

изключително модерни системи на входа и на изхода, които сме ги представили и 

описали в проекта.  

 

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

 

Г-н Иванов: – В допълнение да доразвия въпроса на г-жа Чолакова. По скоро 

притеснението е следното и то възникна като дебат на комисиите, тъй като вие ще 

изграждате комплекса си преди град Девин тоест ще бъдете присъединени преди 

резервоара. Това присъединяване ще влияе ли на притока на вода в Девин. Това е 

въпроса, защото в момента притока на вода е 6,9 литра в секунда, която идва в 

Девин.  

 

Представители на Пампорово АД: – Според нашите експерти, които са 

направили проекта няма да влияе върху налягането на водата и това няма да попречи 

на притока, които е към град Девин. Техническия проект е съобразен с това нещо и 

няма да повлияе върху общото налягане в тръбопровода. Това са уверенията на 

инженерите, които са изготвили проекта.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря. Други въпроси колеги. Заповядайте г-н 

Чаушев.  

 

Г-н Чаушев: – Реплика във връзка с измервателните уреди на входа за това, 

което говори и г-жа Чолакова. Вярно, че резервоарите в Девин на минералната вода 

са правени много отдавна и не са съобразени с потреблението, което в момента се 

ползва на територията на град Девин, но ако трябва да се слагат такива измервателни 

уреди би следвало да се задължат и всички останали да слагат, защото понякога от 

голямото ползване над разрешителното, което имат дадени фирми пречи на 

останалите и затова може би се празнят толкова бързо резервоарите, ако трябва да се 

подходи по този начин да се подходи към всички ползватели, които имат 

разрешително и да се задължат всички да си сложат такива уреди. Тогава може би 

този проблем до някъде може да се реши, а в бъдеще общината може да мисли по 

един или по друг начин за по голям или за още един такъв резервоар. Благодаря.  
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Г-жа Василева: – Заповядайте г-н Иванов.  

 

Г-н Иванов: – В момента резервоарите са два по 300 общо 600 куб., с които 

разполагаме така, че вие сте прав, че те са проектирани за едно друго потребление, 

но то расте в момента. Вчера ходихме на самия резервоар направихме проверка и 

водата си е достатъчна, която идва просто консумацията е много висока.  

 

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

 

Г-н Семчев: – Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, колеги и представители 

на Пампорово АД политиката на община Девин е да развива туризма и балнеологията 

на територията на общината. В тази връзка ви поздравявам и приветствам вашата 

инициатива за инвестиция на територията на община Девин и както и бъдещо 

разкриване на работни места. Аз имам един въпрос към вас разрешеното количество 

вода част от него ще го транспортирате ли посока Пампорово или цялото количество 

ще го ползвате на територията на община Девин. Благодаря.  

 

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

 

Представители на Пампорово АД: – Категорично не.  

 

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

 

Г-н Семчев: – Благодаря за отговора. Имахме лоша практика в предишния 

мандат да дадем разрешение за транспортиране и затова попитах.  

 

Представители на Пампорово АД: – Всъщност ние отдавна се отказахме от 

тази идея с област Смолян да направим тръбопровод и да се ползва от всички сфери 

на Пампорово. Това беше много отдавна. Очевидно е че не е рентабилно и че не е 

икономически изгодно.  

 

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

 

Г-н Иванов: – Спазвайки законите на физиката и съобразявайки се с 

природата общинската администрация и общинския съвет сме на мнение, че водата 

винаги тече надолу. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-н Низамов. 
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Г-н Низамов: – Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, колеги и гости 

тръбопровода към момента е изчислен с това количество да идва до Девин като 

напорната му част е някъде започва от 760 метра надморска височина. Известно е на 

кмета на община Девин и на управлението на община Девин, че доста често има 

проблеми по обезвъздушаване и по част от тръбопровода където водата е на свободен 

пад и аз имам един въпрос към вас на каква надморска височина е вашето 

инвестиционно намерение, защото евентуално то би променило цялата хидравлична 

част назад по самия водопровод. Извора е на 850 метра надморска височина, а 

нашият водоем е на 750 метра. Напорната част на водопровода варира някъде между 

750-760 метра надморска височина, което ако вашето инвестиционно намерение, 

което преди малко г-н Иванов каза, че няма как да надвием законите на физиката, 

ако трябва да се качи водата над 760 м. надморска височина това означава, че в 

нашият водоем или по трасето да имаме ние някакъв регулатор да не дойде повече 

вода, защото назад евентуално ще се дигне водното количество. Благодаря.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря г-н Низамов. Заповядайте. 

 

Представители на Пампорово АД: – Това, което е записано в проекта е 832 

и имаме около 5-6 метра мястото където ще се ползва, значи около 826 метра. Само, 

че ние сме преди резервоарите на град Девин. Това, което ни обясниха е, че няма да 

повлияе върху количеството. Да то ще засили притока, защото ние като го вземем на 

832 метра ще се увеличи и скоростта, с която ще движи водата.  

 

Г-н Низамов: – Към Девин, което означава регулатор при нас.  

 

Представители на Пампорово АД: – Предполагам, че това нещо ще бъде 

направено в шахтата на водовземане. Обсъдено е с хидроинженерите и те казаха, че 

ще има клапи, които евентуално ще се сложат и да спират или да намаляват притока 

в такъв момент. Предполагам, че това няма да повлияе и да връща назад водата. Така 

са обяснили всички специалисти.  

 

Г-жа Василева: – Благодарим на представителите на Пампорово АД, че бяха 

наши гости и внесоха достатъчно яснота по поставените въпроси. Други колеги. 

Виждам, че няма, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: – Колеги, подлагам на гласуване предложението, което 

направих в проекта за решение да се вмъкне т. 8 в чл. 21, ал. 1 от ЗМСМА, който е 

съгласен с така направеното предложение, моля да гласува:  
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16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 135 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закон за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 52, ал. 1, т. 3, буква (а), предложение второ, чл. 57, ал. 

1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от Решение № 40 от 07.02.2011 г. на 

Министерството на околната среда и водите, с което предоставя на община Девин, 

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

бани”,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода 

на фирма „Пампорово“ АД от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец“ – с. 

Беден, община Девин, област Смолян, с адрес: община Чепеларе, к.к. Пампорово, 

хотел Орловец за обект „Сгради за отдих и обществено обслужващи дейности ”, 

разположен в поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 03112.132.25, местност 

„Караджова нива“, по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на с. 

Беден, община Девин, област Смолян, с годишен обем – до 45 909 куб. м. за срок от 

10 (десет години) от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

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 – „ОТСЪСТВА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 6 точка от дневния ред.  

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 11.08.2021 г. относно: Приемане на 

Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците 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. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища от  всички ПК. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 136 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, ал. 3 и 

чл. 79 от АПК, чл. 8, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове (ЗНА), във връзка 

с чл. 26, ал. 4, изречение второ и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗНА, 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение на Наредба за управление на отпадъците 

на територията на община Девин, съгласно Приложение 1, неразделна част от 

настоящото решение. 

 

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 – 141 от 13.08.2021 г. относно: Учредяване 

на право на прокарване (сервитут) върху общински имоти. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища на ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение или въпроси, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура 

за прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 137 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 34, ал. 6 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.193, ал.4 от Закона за устройство на територията, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

І. Учредява на Александър Славов Узунов от гр. Пещера, община Пещера, 

област Пазарджик, ул. „Христо Ботев” № 51, право на прокарване (сервитут), за обект 

„Жилищна сграда и шивашко ателие в УПИ ІV – 181, кв. 20 по ПУП на с. Гьоврен, 

община Девин- външни ВиК връзки“, както следва: 
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1. Право на прокарване на водопровод през част от улица между осова точка 

(о.т.) 161 и о.т. 1926, в съседство с УПИ ІV-181 в кв. 20, в с. Гьоврен, със засегната 

площ на сервитута 2 (два) кв. м., при цена на сервитутното право 11 (единадесет) 

лева. 

2. Право на прокарване на канализация през част от улица между о.т. 161 и 

о.т. 1926, в съседство с УПИ ІV-181 в кв. 20, в с. Гьоврен, със засегната площ на 

сервитута 4 (четири) кв. м., при цена на сервитутното право 21 (двадесет и един) 

лева. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 
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15 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред.  

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 16.08.2021 г. относно: Поправка на 

очевидна фактическа грешка в Решение № 110 от 27.07.2021 г., прието от Общински 

съвет - Девин на заседание, проведено на 27.07.2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положително становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение. Виждам, че няма предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 138  

 

На основание чл. 62, ал. 2 във връзка с чл. 74 от 

Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от 

ЗМСМА, във връзка с Решение № 110/27.07.2021 г. и Решение № 119/16.08.2018 г. на 

Общински съвет – Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в Решение                          

№ 110/27.07.2021 г. на Общински съвет – Девин, като текстът „20465.504.251.1.7“ да 

се чете „20465.504.25.1.7.“  

II. В останалата си част Решение № 110/27.07.2021 г. на Общински съвет – 

Девин, остава непроменено. 

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

процедури за изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 
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Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов – „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов –  „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Процедурно предложение от 10 мин. почивка. 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред.  

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 16.08.2021 г. относно: Структура 

на образователните институции на територията на Община Девин през 2021/2022 

учебна година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положително становище от ПК „ОМДСТК”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, г-н Иванов, колеги общински 

съветници, г-жо Бешева не можах да присъствам на комисията поради 

ангажираност исках да присъствам, за да чуя някои отговори, които ще бъдат 

зададени по тази ДЗ и по следващата, но ще се спря с две изречения за нещо 

друго. Хубаво беше това го повтарям вече 6 години, когато определя линията 

и политиката на община Девин във всички сфери както го позволява ЗМСМА, 

общински съвет определя политиката за развитието на общината в различни 

сфери в обществото било инфраструктура, здравеопазване, образование, 

спорт, туризъм и така нататък. Би било хубаво няколко години подред го 

поставях на въпрос когато се решава линията на образованието в общината 

предвид демографската криза, която е налегнала община Девин това да се 

прави с едно предварително обсъждане преди да се внесат някой докладни 

записки за приемане на решение на общински съвет. Какво имам напредвид 

на първо място образованието трябва да се сложи ученика това какво 

образование той ще получи и дали ще е достатъчно конкурентно способен 

когато тръгне да учи по висши учебни заведения. Затова ми се искаше тази 

година преди да се разглеждат тези две докладни на сесия на общински съвет 

да има една по голяма работна група, която да обсъди и да зададе свойте 

въпроси. Предполагам предложенията, които са дадени в тази докладна за 

сформирането на учениците и справките, които са дадени, те са дадени от 

директорите на училищата. Така ли е г-жо Бешева. 

 

Г-жа Бешева: - Да. 

 

Г-н Чаушев:- Те са дадени от тяхната гледна точка и това си е мое 

лично мнение с оглед на това да запазят по един или по друг начин самите 

училища в дадените населени места независимо от броя на учениците, които 

ги посещават. Прави ми впечатление в кв. Настан от 1 до 7  клас - 28 

ученика, в Триград от 1 до 7 клас - 11 ученика, в Лясково - 8 ученика и като 

погледнем на следващата ДЗО предложението за сформирането на 

паралелките ще видите за какво става на въпрос. Това, което го казвам сега 

в момента и каквото и предложение да направя то няма да получи подкрепа, 

но и не искам да го правя, защото трябва да избегнем вече темата това, че 

ако се закрие едно училище в дадено населено място ще се закрие и селото. 

Според мен това вече не е дебат, които трябва да се води, защото причината 

за обезлюдяване на едно населено място не е от самото учебно заведение 

според мен лично това е от липсата на работна среда, липсата на работа в 

дадените населени места и поради тази причина основно се изселват хората и 

по този начин намаляват и учениците. Те остават малко и това училище в 

дадено населено място рано или късно то ще се закрие от само себе си не с 
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някакъв административен акт, но тази агония в дадените населени места 

където са малко ученици продължава напред с годините и ние нанасяме удар 

върху образованието на самите деца, защото образованието в едни слети 

паралелки според мен не води до качествено образование. Виждате 

напоследък липсата на кадри във всяко едно отношение на икономиката, а 

това е в резултат на политиката, която води държавата години назад във 

времето парите да следват ученика. Така, че апелирам когато в бъдеще се 

коментира структурата на образователнатасистемав Община Девин нека това да 

стане предварително и след това да се излезе с един готов вариант, които да е 

подчинен на качественото образование на учениците. Извинявам се но 8 ученика в 

Лясково да учат в слети паралелки, какво образование ще получат. Лясково е на 10 

км. от Девин. Ние возим ученици от Брезе, Михалкова и учат в среда, която позволява 

качествено образование. Грубо казано, за да задържим там 5-6 човека на работа 

рефлектира върху образованието на самите ученици. Давам пример Лясково, но това 

важи и за кв.Настан и Триград Това е моето мнение. Благодаря. 

 

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

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

да гласува: 

 

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

            Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 139 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от ЗМСМА и чл. 59 и чл. 70, ал. 3 от Наредба за финансиране на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 І. Утвърждава структурата на образователните институции /училища, центрове 

за подкрепа за личностно развитие и детски градини/ в Община Девин за учебната 

2020/2021 година, както следва: 

 
 І. УЧИЛИЩА 

1. НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА 

 

1.1. СУ „Христо Ботев” – гр. Девин 

  

1.2. ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

 

1.3. ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 
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1.4. ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 

 

1.5. ОУ „Иван Вазов” – с.Триград 

 

1.6. ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

  

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА 

 

1.1. ПГЕ „А. С. Попов” – гр. Девин  

 

 

 ІІ. ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ /ЦПЛР/ 

 

1. ЦПЛР - Ученическо общежитие „Васил Левски”, гр. Девин 

 

2. ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Девин 

 

 

 ІІІ. ДЕТСКИ ГРАДИНИ 

 
1. Детска градина  „Здравец” – гр. Девин  

2. Детска градина „Изворче” – гр. Девин  

    2.1.Филиал  кв. Настан   

3. Детска градина „Катя Ванчева” – с. Грохотно 

4. Детска градина „Радост” – с. Гьоврен   

    4.1.Филиал с. Триград  

 

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 10 точка от дневния ред.  

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 16.08.2021 г. относно: Структура 

на училищата в Община Девин през 2021/2022 учебна година и формиране на 

паралелки под норматива на Приложение 7 от Наредба за финансирането на 

институциите в системата на предучилищното и училищното образование и 

осигуряване на дофинансиране на училищата. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища от  всички ПК  „ОМДСТК” и „БФЕФП”. Колеги, 

ако има някой някакво предложение, моля заповядайте. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев: - Аз имам един въпрос, формирането на тези слети паралелки и 

тези маломерни паралелки може би г-жа Бешева ще ми отговори на въпроса е по 

мотивирано искане на директорите на училищата.Може ли да ми обясните мотивите 

какви са и ще ви кажа защо. Направих си усилията онзи ден в съседни наши общини 

как стои въпроса с тези маломерни паралелки. Оказа се, че община Чепеларе, 

училището в Павелско също имат такива маломерни паралелки под 10 ученика, обаче 

те не са слети. 1- клас който иска може да ги издири и да ги види, 3- клас 3 ученика 

не слята паралелка, 2- клас -2 ученика не слята паралелка.По този начин самите 

ученици вътре не се бъркат. Мисълта ми е какви са били мотивите на директорите на 

училищата да искат такива слети паралелки защото ми прави впечатление с 

изключение на Девин и до някъде професионалната гимназия. Всичко друго е са 

слети паралелки. Благодаря. 

 

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

 

Г-жа Бешева: -  В предложениата си директорите си, няма изрично 

упоменати мотиви, но аз мога да ви отговоря на този въпрос. Сливането на 

паралелките и формирането на учените в слети паралелки е продиктувано в мислите 

и решенията на директорите, най- вече поради финансови мотиви, тъй като 

оставането на една паралелка като самостоятелна води след себе си, ако е  в начален 

етап всяка една маломерна паралелка дали е от 3 или 7 ученика, след като е 

самостоятелна , тя ще води след себе си един начален учител т.е., когато директора 

вижда по формулата, която се приема в началото на годината какви са му средствата 

по бюджета, той е длъжен да съблюдава да се побере в рамките на тези средства, тъй 

като за всички нас е ясно, че това дофинансиране, те не са го получавали и трябва да 

разчитат единствено на държавните средства това, което получават чрез община 

Девин като първостепенен разпоредител. Това е единствено и водящ мотив за тях е да 

сливат паралелките с цел да правят икономии да могат да се вместят в бюджета т.е. 

те не са икономии те са внесени в бюджета, който им е отреден.по- вече от две 

паралелки не могат да бъдат сливани, поради, което максималното, което са 

предложили в Грохотно , Гьоврен и там където има са от две паралелки. Водещия е 

финансовия мотив. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Бешева. Заповядайте г-н Чаушев. 

  

Г-н Чаушев: - Такъв отговор очаквах да получа. Потвърждение на мойте 

думи, че всички директори на училищата за които вече споменах, където в 

населените места нямат достатъчно деца, са единствено финансовите параметри за 

това да има работа и училище, а не от качеството на образованието. Интересно ми е в 

Чепеларе, нали ви казах, как се случва, ще си направя труда, имам там познати 

директори, учители в Павелско , да ги питам и ще ви информирам. Е за това става 
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въпрос, просто в мислите на всички директори са  финансите, а не качеството на 

образованието на самите деца Благодаря. 

 

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

г-н Фезов. 

 

Г- н Фезов: - На мен доколкото е ясно в Грохотно директорката иска 

да задели от тези финанси за допълнителни мероприятия и приказвала с 

родителите, които водят допълнителни мероприятия,учениците няма да ги 

пущат на тези допълнителни просто се чудят хората как 1 и 4 клас, ще бъдат 

слети, как ще учат тези деца като няма сходство в материала, 2 и 3 клас са 

15 деца 2 клас – 7, 3 клас – 8. Мотивите на директорката да отделя пари за 

други допълнителни цели, а не за качеството на образованието.  

   

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

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

да гласува: 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 140 

 

На основание чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 

3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал. 2-6, 

чл. 69, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 І. Дава съгласие да бъдат формирани паралелки: 

 
      а/ Съгласно чл. 68, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование Общински съвет – Девин 

дава съгласие да бъдат формирани паралелки с брой на учениците не по-малко от 10 

за учебната 2021/2022 г. по училищата, както следва:  

 

ПГЕ „А.С. Попов” – гр. Девин 

 
Х клас – 16 ученика  

ХІ клас – 11 ученика   
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ХІІ клас – 14 ученика  

   

 

ОУ „Гео Милев” – с. Грохотно 

 І клас и ІV клас - 13 ученика /4 ученика + 9 ученика/ - 1 слята паралелка 

 ІІ клас и ІІІ клас – 14 ученика /7 ученика + 7 ученика/ - 1 слята паралелка  

 VI клас и VІI клас – 15 ученика /12 ученика +3 ученика/ - 1 слята паралелка 

     

 

ОУ „П. Кр. Яворов” – с. Гьоврен 
V клас  и VІІ клас - 12 ученика /4 ученика + 8 ученика/– 1 слята паралелка  

VI – 14 ученици – 14 самостоятелна паралелка 

       б/ Съгласно чл. 69, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за финансирането на институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование Общински съвет – Девин 

възлага на Кмета на общината да направи мотивирано искане пред Началника на 

Регионално управление на образованието – гр. Смолян, за даване на разрешение за 

формиране на паралелки с по-малко от 10 ученика, по училища както следва: 

 
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – кв. Настан 

І клас и ІІ клас – 6 ученика /5 ученика + 1 ученика/ - 1 слята паралелка  

ІIІ клас и ІV клас – 7 ученика /3 ученика + 4 ученика/ - 1 слята паралелка 

V клас и VІ клас – 8 ученика /2 ученика + 6 ученика/ - 1 слята паралелка  

VІI клас – 7 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

 

ОУ „Иван Вазов” – с. Триград 

 
І клас и ІІI клас – 4 ученика /3 ученика +1 ученика/ - 1 слята паралелка 

ІІ клас и ІV клас – 3 ученика /2 ученика +1 ученика/ - 1 слята паралелка 

V клас и VI клас – 4 ученика /2 ученика +2 ученика/ - 1 слята паралелка  

                                           

 

ОУ „Христо Ботев” – с. Лясково 

 
ІV клас – 2 ученика – 1 самостоятелна паралелка 

VІ клас  и VІІ клас – 6  ученика /3 ученика + 3 ученика/ – 1 слята паралелка  

     
ІІ. Утвърждава дофинансиране на общинските училища за утвърдените 

маломерни паралелки за учебната 2021/2022 година при единни разходни 

стандарти – 2 123 лева /две хиляди сто двадесет и три лева/ за 

неспециализираните училища; и при единен разходен стандарт (ЕРС) за 

специалности:  

- „Автоматизация на непрекъснатите производства” – 2 827,00 лв. ;  

- „Автоматизирани системи“ – 2 827,00  

- „Електрообзавеждане на производтсвото“ – 2 827,00 

- „Хранително-вкусовата промишленост“ – 2 827,00 лв. ;  
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-  „Компютърна техника и технологии“ – 2 827,00 лв. ;  

-  „Организация на хотелиерството“ – 2 578,00 лв.;  

-  „Икономика и мениджмънт“ – 2 125,00 лв.  

- „Помощник – възпитател в отглеждането и възпитанието на деца“ –

2 125,00 

 

 

№ 

 

 

Училище 

 

 

Общ размер на необходимите средства 

/лв./ за дофинансиране на 

неспециализираните училища и ПГЕ 

„А.С.Попов” за учебната 

 2021/2022 година 

  

1 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ –  

гр. Девин, кв. Настан 50 952,00 

2 ОУ "Гео Милев" - с. Грохотно 6 793,60 

3 ОУ "Пейо Яворов" - с. Гьоврен 8 492,00 

4 ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин 13 569,60 

 

ВСИЧКО: 79 807,20 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Чолакова: 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред.  

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 16.08.2021 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 01.06.2021 г. до 30.06.2021 г.  

Докладва: Председател на общински съвет 

 

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

 

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

информирам, че има положителни становища от  всички ПК  „ЗСПЕ” и 

„БФЕФП”. Колеги, ако има някой някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, 

че няма, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 141 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

ППррииееммаа  ссввееддееннииее,,  ппррееддооссттааввееннииттее  оотт  УУппррааввииттеелляя  ннаа  „„ММББААЛЛ  ДДЕЕВВИИНН””  ЕЕААДД  ггрр..  

ДДееввиинн  вв  ииззппъъллннееннииее  ннаа  РРеешшееннииее  №№  2244  оотт  0099..0033..22001177  гг..  ннаа  ООббСС  ДДееввиинн,,  ффииннааннссооввии  

ссппррааввккии  ––  ррааззшшииффррооввккии  ззаа  ррааззххооддаа  ззаа  ммааттееррииааллии  ппллааттееннии  ззаа  ппееррииооддаа  0011..0066..22002211  гг..  ддоо  

3300..0066..22002211  гг..  

 

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 12 точка от дневния ред.  

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 16.08.2021 г. относно: Приемане 

на Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ Девин” ЕАД за второ 

тримесечие на 2021 година. 

Докладва: Председател на общински съвет 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положителни становища от всички ПК  „ЗСПЕ” и „БФЕФП”. Колеги, ако 

има някой някакво предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 142 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

второ тримесечие на 2021 година. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева: 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред.  

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 16.08.2021 г. относно: 

Разглеждане на проект за промяна на ПУП-ПРЗ, в обхват поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.1028, ПИ с идентификатор 20465.502.1029, ПИ с 

идентификатор 20465.502.1030, ПИ с идентификатор 20465.502.1031, ПИ с 

идентификатор 20465.502.1032 по кадастралната карта на гр. Девин, УПИ ХV, ХVI, 

ХVII, ХVIII, ХIХ и ХХ. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Искам да ви информирам, 

че има положително становище от ПК „УТОССГС”. Колеги, ако има някой някакво 

предложение, моля заповядайте. Виждам, че няма, предлагам процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 143 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, 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, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135, 

ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), чл. 6, ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 

2, т. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), 
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за проект за промяна на Подробен устройствен план – 

план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за поземлени имоти (ПИ) с 

идентификатори 20465.502.1028, 20465.502.1029, 20465.502.1030, 20465.502.1031 и 

20465.502.1032 по кадастралната карта на гр. Девин, УПИ ХV, ХVI, ХVII, ХVIII, ХIХ и 

ХХ. 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за поземлени имоти с 

идентификатори 20465.502.1028, 20465.502.1029, 20465.502.1030, 20465.502.1031 и 

20465.502.1032 по кадастралната карта на гр. Девин, УПИ ХV, ХVI, ХVII, ХVIII, ХIХ и 

ХХ. 

3. Обявява за частна общинска собственост, част от поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.5047 с площ от 13 кв.м. по кадастралната карта на Девин, 

предаващи се към УПИ ХV – За жилищни нужди в кв. 55 по плана на гр. Девин. 

4. Обявява за частна общинска собственост,част от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5047 с площ от 30 кв.м. по кадастралната карта на Девин, 

предаващи се към УПИ ХVI – За жилищни нужди в кв. 55 по плана на гр. Девин. 

5. Обявява за частна общинска собственост,част от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5047 с площ от 42 кв.м. по кадастралната карта на Девин, 

предаващи се към УПИ ХVII – За жилищни нужди в кв. 55 по плана на гр. Девин. 

6. Обявява за частна общинска собственост,част от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5047 с площ от 37 кв.м. по кадастралната карта на Девин, 

предаващи се към УПИ ХVIII – За жилищни нужди в кв. 55 по плана на гр. Девин. 

7. Обявява за частна общинска собственост,част от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5047 с площ от 21 кв.м. по кадастралната карта на Девин, 

предаващи се към УПИ ХIХ – За жилищни нужди в кв. 55 по плана на гр. Девин. 

8. Обявява за частна общинска собственост, част от поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.5047 с площ от 20 кв.м. по кадастралната карта на Девин, 

предаващи се към УПИ ХХ – За жилищни нужди в кв. 55 по плана на гр. Девин. 

Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими процедури 

по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

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

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

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” 

 

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

15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред.  

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 140 от 12.08.2021 г. относно: 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в извънредно 

заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян и определяне на 

позицията и мандата по решенията, посочени в дневния ред. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Колеги всички знаете, че 

достатъчно дебатирахме тази докладна записка. Имаше поставени въпроси. Г-

н Иванов с писмо с Изх. № 91-105-111 от 24.08.2021 г. поиска информация, 

но получихме не пълна информация. Пред вас е представено писмото и 

отговора към него. По време на заседание на ПК не взехме окончателно 
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решение, защото очаквахме да получим по подробна информация. По време 

на почивката с г-н Чаушев направихме становище ще го зачета и вие ще 

прецените дали да бъде подкрепено или не. Във връзка с чл. 10в, ал. 1, т. 5 от 

Закона за водите Общинския съвет трябва да изрази становище, което да е 

прекрепено към самото решение.   

 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

на Общински съвет-гр. Девин, обл. Смолян 

 

Относно: Изразяване на становище по разработения от Вик оператора Бизнес план 

/чл. 10в, ал. 1, т. 5 от Закона за водите/ 

 

Общински съвет - Девин не изразява положително становище за съгласуване 

представения Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 година, тъй 

като липсва информация за заложени бъдещи инвестиции за периода поради лошата 

инфраструктура в общината въпреки, че по водоползване и събираеми приходи е на 

второ място в областта.  

 

Ако някой от вас иска да вземе думата да заповяда. Заповядайте г-н 

Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Действително на комисията достатъчно се дебатира това нещо, 

коментирахме го и в почивката, аз искам само да засиля вниманието защо, аз лично 

за себе си ще гласувам,  да не се съгласува този бизнес план и се мотивирам за това. 

Защото това което допълнително вие го споменахте, да засиля вниманието на 

колегите общински съветници и на хората, които най- вероятно ни слушат, как се 

движи цената на доставката на вода в заложена в бизнес плана на ВИК асоциацията 

за 2022 г. От 1.67 лв., за да стигне до 2026 г. – 2.35 лв. самата доставка на вода плюс 

цената на отвеждане на отпадъчните води към края на периода още 60 ст. цената на 

водата става 3.00 лв. за населените места, където нямат пречиствателни станции, а за 

населените места, където имат пречиствателни станции, защото в нашата община има 

такива, има изградени такива, рано или късно ще се наложи да влезнат в употреба и 

в населените места като Триград, Селча и Грохотно трябва да знаят, че към края на 

периода в бизнес плана на ВИК ЕООД – Смолян е заложено там където има 

пречиствателни станции цената на водата да стане 5 лв. За това, аз като съветник съм 

поел ангажимент да защитавам интересите и всички ние да защитаваме интересите на 

нашата общинаи ще гласувам,  да не се съгласува този бизнес план, защото няма 

реални разчети, срещу това какво, ще се вкара като инвестиция в община Девин. 
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Община Девин говорим като цяло, всички знаете амортизираната ВИК инфраструктура 

в общината. Благодаря. 

 

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

г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова: -Уважаема г-жо Председател, г-н Иванов, колеги 

видимо от справката ние сме на второ място. В тази връзка г-н Иванов ви моля 

като отидете на това събрание вие да проверите какви намерения имат за инвестиции 

в община Девин и да видите ние какво получаваме като община.  

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Тодорова. Аз също подкрепям 

двамата колеги, които изказаха мнение, тъй като е некоректно 

разпределението на средствата в годините назад за инвестиции. Други 

колеги. Заповядайте г-н Люнчев.  

 

Г-н Люнчев: - Прави ми впечатление , че от справката която са дали от 

ВИК Смолян фактурираното водно количество в лева в последните четири години, че 

е около седем милиона и половина, а инвестициите, които са предвидени за тази 

година, няма значение конкретно за коя община колко общо за цялата област Смолян  

са осемстотин даже са петстотин по разчет нали което е по-малко от 10 % 

инвестиции, дори и 824000 лв. да са те пак са 10 % . 

 

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

 

Г-н Иванов: - Предвид справката, която е изготвена, това са инвестициите 

само за една година са 824 000 лв. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря. Други колеги. Виждам, че няма, предлагам 

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

 

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

 

Г-жа Василева: - Ще зачета отново стоновището, което изразява 

Общински съвет Девин, за да го подложа на гласуване.  

 

С Т А Н О В И Щ Е 

на Общински съвет-гр. Девин, обл. Смолян 

 

Относно: Изразяване на становище по разработения от Вик оператора Бизнес план 
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/чл. 10в, ал. 1, т. 5 от Закона за водите/ 

 

Общински съвет - Девин не изразява положително становище за съгласуване 

представения Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и 

канализация” ЕООД, гр. Смолян като ВиК оператор за периода 2022-2026 година, тъй 

като липсва информация за заложени бъдещи инвестиции за периода поради лошата 

инфраструктура в общината въпреки, че по водоползване и събираеми приходи е на 

второ място в областта.  

 

Колеги, който е съгласен със това сстановище, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 144 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 10в, ал. 1, т. 5, чл. 198в, ал. 

4, т. 5, чл. 198е, ал. 3 и ал. 5, чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите, чл. 10 от Закона за 

регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги, чл. 5, ал. 6 и ал. 7 и 

чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по 

водоснабдяване и канализация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава мандат на кмета на община Девин, в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за представяне на позицията на 

общината по точките от дневния ред на предвиденото за 30.09.2021 г. извънредно 

заседание, както следва: 

1. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане и съгласуване на Бизнес плана на оператора – 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян за следващия регулаторен 

период 01.01.2022 г. – 31.12.2026 г., определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от 

Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите и да не съгласува така представения Бизнес план за развитие на 

дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян като ВИК 

оператор за периода 2022-2026 г. 

2. Други. 
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II. При невъзможност кметът на община Девин да участва в извънредното 

заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян, което ще се 

проведе на 30.09.2021 г., Общински съвет – Девин упълномощава г-н Николай Юруков, 

заместник-кмет на община Девин, за представител на община Девин в заседанието и да 

изрази горната позиция. 

 

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 15 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева: - Колеги, няма входирани питания и предложения в 

канцеларията на общински съвет. Вие, ако имате нещо. 

По тази точка се дебатираха следните въпросите относно:  

Г-н Низамов: - Предприеха ли се действия за сигнализиране на 

съответните служби за GPS системата. 

 

Г-н Чаушев: - Искам да поставя въпроса за ул. „Освобождение” - кв. 

Врътлек, която е свързана с Гробищния парк как смятате да се регулира 

движението, защото е изключително тясна улица и две коли не могат да се 

разминат. Мисли ли се по въпроса как да бъде отрегулирано движението по 

тази улица дали за вход или за изход. Благодаря. 

 

Г-жа Тодорова: - Моят въпрос е за общинският басейн какво ще се 

случва с него. 

 

Г-н Иванов: - Даде изчерпателни отговори по поставените въпроси. 

 

Г-жа Василева: - Поради изчерпване на ДР, закривам заседанието. 

Благодаря ви за участието. 

 
РОСИЦА ЧОЛАКОВА 

Зам. Председател на Общински съвет – Девин  

 

Изготвил: 

Людмила Глухова 

Гл. специалист  


