
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

  
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 17 от 17.10.2019 година 
 
 

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

17.10.2019 година /четвъртък/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

 

На заседанието присъстват: 

 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 11 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Елка Станчева – Секретар  

Захаринка Шапкова – Главен счетоводител 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г- н Чаушев: – Уважаеми г - жо Станчева, 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. Господин 

Владимир Солаков – ВР.И.Д. кмет на община Девин днес отсъства и с Пълномощно с 

изх. № 23 от 16.10.2019 г. на община Девин и вх. № КО - 267 от 16.10.2019 г. на 

общински съвет - Девин, г-жа  Елка Станчева – секретар на общината ще го 

представлява.  От 17 общински съветника присъстват 11 общински съветника, 

отсъстват 6 от които 5 по уважителни причини. Откривам извънредното заседание на 

общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и чл. 65, ал. 3 

от ПОДОСНКВОА. 

Предварително ви е раздаден ДР. Предполагам всички сте се 

запознали с него. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДР. 

Заповядайте. Ако няма предлагам да прекратим разискванията.  

 

Който е съгласен, моля да гласува: 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 10 . 
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Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 15.10.2019 г. относно: Предложение за 

избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и за Районен съд - Девин за 

мандат 2020-2024 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 15.10.2019 г. относно: Приемане отчет за 

дейността на Общинския съвет и неговите комисии за период от 01.01.2019г. - 

01.10.2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 167 от 15.10.2019 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 151 от 19.09.2019 г. по Протокол № 15 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 15.10.2019 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 16.10.2019 г. относно: Предложение за 

актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г. 

Докладва: Вр.И.Д. Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 16.10.2019 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване ПУП-ПРЗ за водовземане СОЗ пояс 1/ в ПИ – 006196 по 

КВС /ПИ 6.206 по КК/-ДГФ, ПУП-ПП за водопровода свързващ извора до предприятие 

за бутилиране на изворна вода и ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-терен за 

промишленост, кв. 21, с. Осиково 

 

Докладва: Вр.И.Д. Кмет на Община Девин 
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Колеги, който съгласен с така направеното предложение за дневен ред, моля 

да гласува: 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 10 . 

 

Г-н  Шанов: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 165 от 15.10.2019 г. относно: Предложе-

ние за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Смолян и за Районен съд - 

Девин за мандат 2020-2024 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

допълня извън ДЗО комисията много подробно на две заседания, ако сте се 

запознали с протокола от проведеното изслушване на съдебните заседатели, им се 

зададоха допълнителни въпроси относно тяхната мотивация, техните познания и 

запознаване с дейността на съдебните заседатели, така, че мога да кажа, че почти 

всички се представиха на добро ниво и затова комисията единодушно реши тези 

които са в проекта за решение да бъдат предложени за такива към Окръжен съд 

Смолян и Районен съд Девин. Благодаря. 

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 155 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка чл. 68 „а” ал. 

4 от Закона за съдебната власт, 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Определя кандидатите за съдебни заседатели, както следва:  

 
За Окръжен съд Смолян: 
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- Капка Петрова Бешева – Рахнева 

- Славка Недкова Чавдарова 

 
За Районен съд Девин: 

- Анелия Дамянова Трифонова 

- Аделина Валериева Коджабашева 

- Мариана Миткова Василева 

- Светла Михайлова Михайлова 

- Станимира Богданова Даскалова 

 

и ги предлага за избиране от общото събрание на съдиите от Апелативен съд – гр. 

Пловдив и Окръжен съд Смолян. 

 
2. Възлага на Председателя на Общински съвет град Девин да изпрати 

настоящото решение на Председателя на Апелативен съд – Пловдив и Председателя 

на Окръжен съд - Смолян, ведно с документите по чл. 68, ал. 3 от ЗСВ. 

3.  С оглед спазване на срока по Закона за съдебната власт допуска 

предварително изпълнение на решението съгласно чл. 60 от АПК. 

 

 

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

гласува: 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 166 от 15.10.2019 г. относно: Приемане 

отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода 01.01.2019 г. 

- 01.10.2019 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева: - Да използвам възможността да му благодаря,че не само 

като Председател на Общински съвет, а и като човек независимо се опита да работи 

толерантно с нас. Благодаря ви господин Чаушев и ви желая успех. 
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Г-н Шанов: - Други колеги. Ако няма и предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 156 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  27, ал. 6, от ЗМСМА и чл. 109 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Отчета за работата на Общински съвет Девин и неговите kомисии за 

периода 01.01.2019 г. – 01.10.2019 г., съгласно Приложение 1. 

 

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

гласува: 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ –10. Приема се. 

 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 167 от 15.10.2019 г. относно: Върнато за 

ново обсъждане Решение № 151 от 19.09.2019 г. по Протокол № 15 на Общински 

съвет гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

Заповед АП.-03-09-1766 от 08.10.2019 г. на областен управител е върнато решение 

№ 151 от 19.09.2019 г. относно управление на общински имот. Причината за 

връщане на самото решение е допусната една техническа грешка в протокола, тя се 

състои в следното: При оформяне на протокола не знам по какъв начин, нещо е 

станало но поименното гласуване, което се отнася за това решение е отразено като 

поименното гласуване в следващото решение, което не касае поименно гласуване.  

Така, че по самото решение няма никакъв проблем, ние сме провели поименното 
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гласуване, съгласно изискванията на Закона за местно самоуправление и местна 

администрация, просто в протокола е допусната техническа грешка  и това поименно 

гласуване е отразено на следващата докладна записка, която не касае  поименно 

гласуване.  

 

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

ДЗ. Ако няма и предлагам да прекратим с разискванията по ДЗ, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 157 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  45, ал. 9 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Потвърждава Решение № 151 на Общински съвет - Девин по Протокол № 

15 от 19.09.2019 г.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ОТСЪСТВА” 

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

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 168 от 15.10.2019 г. относно: Отпускане 

на еднократна финансова помощ. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

предложение като допълнение т. 4 да се допусне предварително изпълнение на 

решението, съгласно член 60 от АПК. С оглед на това, че настъпва  зимния период, а 

хората няма къде да живеят да им се помогне колкото може по скоро. Благодаря ви. 

 

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

ДЗ. Заповядайте г-ж Василева. 

 

Г-жа Василева: - Запозната съм със случая и мисля за пореден път 

нормално е да помогнем с тази сума, но искам да ви насоча вниманието към 

нещо. Използвам момента за пореден път и се възмущавам от някои неща, в 

тази зала четири години сме помагали на хората там където трябва. Мисля, 

че комисията по здравеопазване, винаги е работила много адекватно. Ако 

има някакви пропуски то са неща, които може би, не сме ги знаели и сме се 

опитали максимално да бъдем обективни, излизайки от тази зала, тъй като 

съм убедена, че всички ще подкрепим тази докладна записка ви моля, да 

бъдем обективни и ще ви кажа защо. На едно от поредните заседания на 
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комисията по здравеопазване по стечение на обстоятелствата един член на 

политическа партия на ДПС пуска заявление за помощ, няма значение кой е. 

В случая представител на политическа партия ГЕРБ ни даде информация, 

която аз проверих и е така, макар и по телефона за кратко време и се 

оказа, че ние не можем да пуснем тази помощ и ние адекватно гласувахме и 

отказахме, но в предизборните си кампании, нали се сещате всички от ГЕРБ 

са гласували – ЗА, само политическа партия ДПС, не гласува за което ви 

моля, да бъдем адекватни и хората да разберат, че като има такива случаи и 

такива проблеми ни обединяват, да сме единни, не говорим в такива случаи 

за партии. Благодаря ви. 

 

Г-н Шанов: - Подлагам на гласуване предложението на г-н Чаушев 

който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Други колеги. Ако няма, предлагам да прекратим с разискванията по 

ДЗ, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 158 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 3, ал. 1, 

т. 4 във връзка с чл. 8, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова 

помощ на жители на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Людмила Огнянова Абаджиева 

от гр. Девин, община Девин за възстановяване на част от жилището и след 

възникнало произшествие - пожар на 03.10.2019 г., сумата от 2 000.00 /две хиляди/ 

лева. 

2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 998, параграф 00-98 „Резерв за 

непредвидени и/или неотложни разходи.” 
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3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

правни действия по изпълнение на решението. 

 

4.Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от 

АПК. 

 

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

гласува: 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 10. Приема се. 

 

 

Г-н Чаушев: 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 169 от 16.10.2019 г. относно: 

 Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2019 г. 

Докладва: Вр.И.Д. Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

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

ДЗ. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: - Предвид важността на тази докладна, аз предлагам като 

т.3 да бъде допълнена , че се допуска предварително изпълнение на решението 

съгласно член 60 от АПК. Благодаря ви.  

 

Г-жа Василева: - Има ли значение пердетата дали ще бъдат закупени 

преди пет дена или след 25 дена. 

 

Г-жа Тодорова: - Уважаема госпожо Василева  за пердетата всичко това 

сме го разисквали и механизмите също са тука вече, но тъй, като не достигаха 

средства затова се прави  тази актуализация. Според мен Вие сте от този квартал и 

сте затова, за да бъде оборудвано това читалище или не е така. 

 

Г-жа Василева: - Госпожо Тодорова не ми вменявай те вина. Имам въпрос 

към вас и съответно ми отговорете, ако след пет дена се закупят пердетата или след 

25 дена при наличие , че две години ги лъгахте? 
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Г-жа Тодорова: - Не сме ги лъгали, а не сме отделили пари и средства. 

Благодаря.  

Г-жа Василева: - Продължавам, искам да си задам въпросите. Заповядайте 

госпожо Шапкова към вас имам един въпрос. Виждаме, че има една разлика от 10 

000 лв., която трябва да е актуализираме. 

 

 Г-жа Шапкова:  - Още на предишните заседания имахте списък с 

контрагентите на които трябва да се разплатят със средства от кредита, казахме че 

разноските и таксите на частните съдебни изпълнители ще бъдат поети за сметка на 

общинска администрация. Те възлизат на около 20 000 лв. затова този резерв от 10 

000 лв. го актуализираме в дейност общинска администрация параграф 10-20 тъй, 

като, съгласно указанията на Министерство на финансите, таксите и разноските по 

изпълнителните дела, които се превеждат на частните съдебни изпълнители се 

отчитат в параграф 10-20 външни услуги. За това резерва се актуализира в тази 

дейност. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря г-жо Шапкова. Значи със завесите в Настан от 

две години говорим, то ще стане както гробището в Брезе. С него почваме с него 

завършваме. На една от сесиите кмета каза, че завесите ще бъдат от някакво 

дарение, защо това не се получава, а се налага да актуализираме бюджета точно в 

тая сфера. 

 

Г-жа Шапкова:  -  Знаете, че с приемането на бюджета и с разработването 

на разчета за капиталови разходи, бяхме заложили изработване на технически 

проект за ремонт и реконструкция на село Михалково. Това се случи благодарение 

на ремонта, който се изпълнява и затова отпадна необходимостта от изготвяне на 

такъв технически проект и средствата се насочиха за доставка и монтаж на тези 

механизми за читалището. За това сега е предложено като актуализация на 

бюджета. 

 

Г-н Чаушев: -  Благодаря, госпожо Шапкова. Други колеги. Ако няма 

предлагам, да прекратим с разискванията по ДЗ, който е съгласен, , моля да 

гласува: 

 

11 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0– ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11.  

 

 Подлагам на гласуване предложението на г-жа Тодорова, като т.3 Допуска 

предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от АПК. Който е съгласен 

с така направеното предложение, моля да гласува: 
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10  - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 159 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от 

Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и 

за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2019 година както следва: 

 1.1 Местни дейности 

Дейност/Наименование 

на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

122 „Общинска 

администрация” 

 201 179 212 163  + 10 984 

„Външни услуги” 10-20 201 179 212 163 + 10 984  

606 Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 

  

3 997 936  

 

3 989 136  

 

- 8 800 

„Основен ремонт на 

дълготрайни материални 

активи” 

51-00 3 997 936 3 989 136 - 8 800 

998 Резерв   10 984  0 - 10 984 

Резерв за непредвидени  

и/или неотложни разходи 

00-98 10 984 0 - 10 984 

1.2 Дофинансиране на държавни дейности за сметка на собствените приходи 
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Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

738 Читалища  0 8 800  + 8 800  

„Придобиване на друго 

оборудване, машини и 

съоръжения” 

52-03 0 8 800  +8 800  

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2019 г. по обекти, видове 

разходи и източници на финансиране, както следва: 

 

II. ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ, ДЯЛОВЕ И 

АКЦИИ ПРЕЗ 2019 Г. 

 

2.1 Изработване на технически проект за ремонт и реконструкция на улици 

в с. Михалково, гр. Девин - 0 лв. 

2.2 Доставка и монтаж на механизми за сцената на НЧ „Възраждане - 

1949”, гр. Девин, кв. Настан - 8 800 лв. 

 

3. Допуска предварително изпълнение на решението по реда на чл. 60 от 

АПК. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ОТСЪСТВА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ОТСЪСТВА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ОТСЪСТВА” 

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

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ОТСЪСТВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред  

6.  Докладна записка с Вх. № ДЗО – 170 от 16.10.2019 г. относно: Даване на 

разрешение за изработване ПУП-ПРЗ за водовземане СОЗ пояс 1/ в ПИ – 006196 по 

КВС /ПИ 6.206 по КК/-ДГФ, ПУП-ПП за водопровода свързващ извора до предприятие 

за бутилиране на изворна вода и ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ II-терен за 

промишленост, кв. 21, с. Осиково. 

Докладва: Вр.И.Д. Кмет на Община Девин 

 

Г-жа Станчева: - Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване.  
 

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

ДЗ.  

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

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 160 
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ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл.. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124 

„б”, ал. 1, във връзка с чл. 124 „а”, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание съгласно чл. 125 от ЗУТ и дава разрешение за 

изработване на  ПУП-ПРЗ за водовземане /СОЗ пояс 1/ в ПИ – 006196 по КВС /ПИ 

6.206 по КК/-ДГФ - Държавна собственост. 

 

2. Одобрява задание съгласно чл. 125 от ЗУТ и дава разрешение за 

изработване на ПУП-ПП за водопровода свързващ извора до предприятие за 

бутилиране на изворна вода, преминаващ през имоти 6.108, 6.109, 6.110, 7.117, 

7.248, 8.109, 8.154, 8.164, 8.165, 8.166, 8.171, 8.184 по КК на с. Осиково 

 

3. Одобрява задание съгласно чл. 125 от ЗУТ и дава разрешение за 

изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ II - терен за промишленост, кв. 21, с. Осиково и 

включване към него на ПИ 008154 по КВС /8.154 по КК/, ПИ 008164 по КВС /8.164 

по КК/ и ПИ 889.9901 по КК на с. Осиково. 

 

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

гласува: 

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

 

Г-н Чаушев:  

 

 Уважаеми колеги, преди да закрия последната сесия, искам да споделя 

нещо.Седмия Общински съвет след 10 дни отива в историята. Всички в тази зала 

положихме клетва да спазваме законите на Република България и да работим в 

интересите на община Девин. Сега е моментът да отчетем дали сме изпълнили 

клетвата. Отговорът за това е еднозначен – Да. За тези четири години този 

Общински съвет доказа, че е най-добрият в историята на община Девин, защото 

всички колеги от самото начало пренебрегнаха политическата си принадлежност в 

името на работата за гражданите на общината. По този начин се направиха толкова 

неща за четири години. Нямаше скандали, нямаше обиди, работеше се 

конструктивно, а цветовете на партиите съществуваха така да се каже „колкото за 

спорта”. Всеки един от нас може да върви с гордо вдигната глава по улиците и няма 

причина да се разминаваме с наведени глави, защото за четири години ние станахме 
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приятели и работихме в една посока – бъдещето на нашата община. Ние съветници 

цял живот няма да бъдем, но ще продължим да живеем в този град, в тази община.  

Благодаря на всички съветници за отговорно носената служба! С общи усилия 

проведохме 76 заседания и успяхме да приемем 788 решения за целия мандат. 

Постигнахме тези успехи благодарение на общите усилия на всички нас.  

Общински съвет Девин доказа, че, когато общата цел е над личните интереси, 

добрите резултати се постигат. 

 

И когато преди четири години ми гласувахте доверие като председател на 

Общинския съвет аз споделих следното цитирам „Това, че съм избран за председател 

на Общинския съвет, не ме прави по различен от Вас ”. 

И мисля, че през  тези години съм се опазил в това отношение и се надявам, 

че във вашите очи изглеждам по същия начин както в началото на мандата. 

 

Огромно благодаря за всичко! 

 

И сега в знак на благодарност, признателност и значителен принос към 

работата и дейността на Общински съвет - Девин през мандат 2015 - 2019 г., искам  

да Ви връча по един плакет и грамота за спомен. 

 

Връчиха се плакетите и грамотите и се направи една обща снимка.  

 

Г-н Чаушев: - Поради изчерпване на дневния ред закривам последното 

заседание на общински съвет.  

 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
 

Изготвил: 

Людмила Глухова ………………/Дата:21.10.2019 г. 
Гл.специалист „Канцелария на общинския съвет”  
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