
 

  
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 16 от 06.12.2016 година 
 

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

06.12.2016 година /вторник/ от 16.45 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 13, съгласно 

подписан присъствен лист. 

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

на Общински съвет – Девин. 

Г-н Чаушев: – Уважаеми г-н кмет, Уважаеми колеги, Уважаеми гости на 

настоящото заседание  е на основание чл. 65, ал. 3 от Правилника за организацията 

и дейността на Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация има наличие на кворум от 17 присъстват 13 общински 

съветника, по уважителни причини отсъстват Здравко Стоянов, Младен Корчев, Галя 

Белберова и Невен Устов - откривам извънредното заседание свикано на основание 

чл. 23, ал. 4, т. 1 oт ЗМСМА. Свикването на извънредно заседание е продиктувано 

поради един пропуск в ДЗ към решение №184 което се прие на предишното 

заседание което се проведе на 30.11.2016 г. 

Зачитам дневния ред. 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –199 от 06.12.2016 г. относно: Допълнение 

и изменение на решение №184 от 30.11.2016 г. прието с протокол №15 от 

30.11.2016 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения ДР, моля да гласува: 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред. 
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1. Докладна записка с Вх. № ДЗО –199 от 06.12.2016 г. относно: Допълнение 

и изменение на решение №184 от 30.11.2016 г. прието с протокол №15 от 

30.11.2016 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

Г-н Чаушев: – Зачита ДЗ и проекта за решение, моля за разглеждане 

и гласуване. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ.  

Г-н Семчев: - Г-н председател като вносител на ДЗ, въпреки, че по 

Правилник е казано как и кога се свиква извънредно заседание, какво 

наложи спешно свикването и какво изменение и допълнение беше изтървано 

в предишното решение взето на предишната сесия и затова има така 

непълнота, за да не се върне решението.  

Г-жа Василева: – Тъй като в предходната сесия не подкрепих ДЗ и сега 

също няма да подкрепя, съгласно чл.44 ал.1 от ЗМСМА зачита  – кметът на общината 

ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и съгласно чл.42 от ЗОС зачита 

– предназначението на общински жилища са т.1 за настаняване под наем на 

граждани с установени жилищни нужди и в ал.2 гласи жилищата по ал.1 се 

определят от общински съвет по предложение на кмета на общината и могат да се 

променят съобразно потребностите на общината и ал. 3 гласи предоставянето и 

използването за не жилищни нужди се забранява. Общинския съвет с решение може 

да промени предназначението на обекти от жилищни нужди за стопанска дейност на 

базата на становище от комисията по жилищно настаняване, ако няма желаещи 

картотекирани граждани за да отпадне на това основание, както и становище от 

комисията по общинска собственост че е отпаднало на това основание на базата на 

писмени доказателства. Единствено кмета на общината има такива правомощия да 

внася ДЗ за разпореждане с общински имота пред общинския съвет за разглеждане, 

тъй като кмета ръководи цялата изпълнителна дейност на общината.Съгласно чл.47 

от ЗМСМА След гласуване на решението се изчаква да влезне в сила и тогава по 

предложение на кмета на общината, съгласно чл.9 от ЗОС зачита – се предлага на 

общински съвет за включване в програмата за управление и разпореждане с  имоти 

общинска собственост и се приема с решение на общински съвет, като също се 

изчаква и второто решение да влезне в сила и след това общинския съвет има право 

да се разпорежда на база внесена ДЗ от кмета на общината, а не от други лица. 

Г-н Чаушев: - Ако се върнем във времето назад всички разпореждания с  

имоти - общинска собственост са били в едно решение, няма по различно от 

сегашното, например решението за поделението как беше. А относно това дали е 

право само на кмета, съгласно чл.33, ал.2 от ЗМСМА, всеки общински съветник може 

да внесе ДЗ. Това значи ли, че  ако от  общинска администрация  по някаква 
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причина не  се внесат материали за разглеждане на желания от потенциални 

инвеститори на територията на общината, трябва да чакаме да мине мандата, да ги 

бавим и евентуално следващите след нас да им решават проблема..Така политика не 

се прави. По този начин с нашите мудни действия най много да откажем хората да 

инвестират на територията на общината.  

Г-жа Чаушева: – Трета по ред ДЗ се внася, не би трябвало да се 

разглежда на извънредно заседание и кое налага спешното свикване, съгласна съм 

със забележките на г-жа Василева. Водещо за мен е нуждата на хората, на жителите 

да ползват тези общежития. Има ли писмено становище на комисията по жилищно 

настаняване. Има да не кажа над 100 жители и може и да са по-малко, желаещи да 

живеят и да бъдат настанени в общински жилища, там живеят социално слаби.Това  

е водещо за това си направих труда в чл.42 от ЗОС зачита  
Ако не са изпълнени всички тези стъпки, решението никога няма да бъде 

законосъобразно, ще има хора, които ще реагират и ще си търсят правата. 

Господина който е решил да прави каквито и да е инвестиции, само и то единствено 

кмета има право да внесе ДЗ и то ако има писмено становище от комисията по 

жилищно настаняване. Съгласно ЗОС има нарушаване и в изпълнението на 

стратегията – програмата за разпореждане с имоти – общинска собственост и така 

влизаме в противоречие ….  

Г-н Чаушев: - Органа който ще реши дали е правилно или не това е 

административния съд. 

Г-жа Чаушева: – Не получих отговор има ли писмено становище от 

комисията по жилищно настаняване.. 

Г-жа Василева: – Тези общински жилища са вписани в активите на 

общинското предприятие което е в ликвидация 

Г-н Чаушев: - Тези жилища се намират в общежитието което с решение на 

общински съвет е извадено от активите на „Въча” ООД Девин в последствие е 

препотвърдено със съдебно решение.  Не, не съм получавал такова становище от 

комисията по жилищно настаняване, защото лично за мен  тази комисия все не е 

работеща както да трябва. До колкото съм запознат в общежитието има свободни 

жилища в които след ремонт могат да бъдат настанявани нуждаещи се. 

Г-жа Василева: – Предлагам процедура на гласуване. 

 

Г-н Чаушев: - Колеги процедура на поименно гласуване. 

Асен Здравков Малковски – „ЗА” 

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

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова  – „ОТСЪСТВА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ПРОТИВ” 

Здравко Митков Стоянов - ОТСЪСТВА 

Младен Златков Корчев – ОТСЪСТВА 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

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” 

 

9 - ЗА, 1- ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ - Приема се. 

 

Поради изчерпвания на дневния ред закривам днешното заседание. 

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова /Дата: 08.12.2016 г./ 
Главен специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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