
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

№ 3 от 28.02.2019 година 
 
 

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

28.02.2019 година /сряда/ от 10.00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

 

На заседанието присъстват: 

 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Красимир Даскалов – кмет на община 

Елка Станчева – секретар на община 

Стоян Рахнев – гл. специалист  КСДОТД 

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

Страхил Лалов – ликвидатор на „Въча” ЕООД, гр. Девин 

Гости – граждани 

 

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

председател на Общински съвет – Девин. 

 

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

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

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

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

общински съветника присъстват 17 общински съветника. Откривам редовното 

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

Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДР. Преди някой 

от вас да вземе думата, аз искам да направя две предложения. Пред вас е 

раздадена една допълнителна докладна записка ДЗО-23 от 27.02.2019 

година, предлагам тя да влезне, като последна точка в дневен ред. Точка № 

16, а точка 16 да стане точка 17 относно: - Вземане на решение за отдаване 

под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен търг с явно 

наддаване на част от недвижим имот - публична собственост, находяща се в 

гр. Девин, ул. "Васил Левски" №1, а именно помещение с площ 28 кв. м. 
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разположено на първи етаж стая №1 от сграда с идентификатор 

20465.504.1030.3 по кадастрална карта на гр. Девин с АОС №166 от 

18.07.2001 г. Гореописаната част от недвижимия имот се отдава под наем - 

за извършване на спортна дейност - шахмат. Докладната записка е пред вас. 

Защо предлагам да влезне като допълнителна точка в дневния ред 

докладната записка е входирана, съгласно разпоредбите на Правилника за 

организация и дейността на общинския съвет и взаимодействието му 

общинска администрация. Към момента има искане от спортния клуб по 

шах, който иска да ползва дадено помещение за развитие на своята 

дейност. В момента тече защита на лиценза, който те имат от федерацията 

по шахмат. Така, че колкото по-рано се проведе този търг и евентуално да 

го спечелят, за да не изтърват сроковете за защита на лиценза. Така, че 

това е моето първо предложение. Второто понеже точка четвърта касае ДЗО-

9 относно процедурата по ликвидация на „Въча” ЕООД гр. Девин, и  

господин Лалов е тук като ликвидатор на „Въча” ЕООД. Понеже има спешни 

ангажименти на обяд, предлагам тази точка да стане първа, а т.1 да стане 

т.4 за да може ако има нещо той да допълни това което касае ликвидацията 

най вече е последната процедура, да използваме, докато той е тука, за да го 

освободим по-рано поради ангажименти на обяд. Това са моите две 

предложения. Вие колеги ако имате нещо допълнително. Трябва да 

гласуваме двете предложения първо точка четвърта да стане точка първа от 

дневния ред и т. 16 да влезе ДЗО-23 27.02.2019 г., а т.16 да стане т.17.  

Ако нямате предлагам прекратяване на процедурата по дневния ред. Който е 

съгласен, моля да гласува 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 16  

 

Трябва да гласуваме двете предложения 

 

 Първо - т.4 да стане т.1, а т.1 да стане т.4 от дневния ред. Който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17  

 

Второ -  ДЗО – 23 от 27.02.2019 г. да влезне в ДР като  т.16, а т.16 да стане 

т.17 от проекта за ДР. Който е съгласен, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17  

 

Зачитам следния проект за Дневен ред: 
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Г-н Чаушев: – Зачита проекта за Дневен ред 

 

ДНЕВЕН РЕД 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 21.01.2019 г. относно: Процедурата 

по ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД, гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 28.12.2018 г. относно: 

Управление на общински имот за включване в „Програмата за разпореждане и 

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

терен с площ 1 кв. м. находящ се в поземлен имот с идентификатор № 

20465.502.1548, гр. Девин, ул. „Възраждане”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 28.12.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 09.01.2019 г. относно: Предоставяне 

на допълнителни помещения - общинска собственост за нуждите на Дирекция 

„Социално подпомагане” – Девин, намиращи се в административната сграда на ул. 

„Васил Левски” № 1. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 08.02.2019 г. относно: Удължаване 

срока на договор №Д-186/07.05.2014 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 15.02.2019 г. относно: Отдаване 

под наем на Ангел Димитров Ангелов от гр. Девин, община Девин, област Смолян, на 

земеделски земя от общински поземлен фонд – имоти с идентификатор № 

20465.15.3, 20465.15.11 намиращи се в землище гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 15.02.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 15.02.2019 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, по 

процедура BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и одобряване на Партньорско споразумение. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 18.02.2019 г. относно: 

Разпореждане с общински имоти за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 20.02.2019 г. относно: 

Предоставяне от общински поземлен фонд имоти с проектни кадастрални №№ 

096007, 071016 по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗИД към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 20.02.2019 г. относно: 

Предоставяне от общински поземлен фонд имот с проектен кадастрален № 031008 

по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД към Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 20.02.2019 г. относно: 

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо 

и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ за стопанската 2019 - 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 21.02.2019 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на МБАЛ "ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 

г. за периода 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Докладва: Руси Чаушев 
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Председател на ОбС – Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 21.02.2019 г. относно: 

Актуализация на бюджета на община Девин  за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 21.02.2019 г. относно: Бюджетна 

прогноза на община Девин за периода 2020 - 2022 г. на постъпленията от местни 

приходи за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 27.02.2019 г. относно: Вземане на 

решение за отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен 

търг с явно наддаване на част от недвижим имот - публична собственост, находяща 

се в гр. Девин, ул. "Васил Левски" №1 а именно помещение с площ 28 кв. м. 

разположено на първи етаж стая №1 от сграда с идентификатор 20465.504.1030.3 по 

кадастрална карта на гр. Девин с АОС №166/18.07.2001 г. Гореописаната част от 

недвижимия имот се отдава под наем - за извършване на спортна дейност - шахмат. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 
Г-н Шанов: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 9 от 21.01.2019 г. относно: Процедурата 

по ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД, гр. Девин. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Шанов: - Давам думата на господин Лалов, който  е тук в залата 

да ви разясни и да ви обясни, процедурата за ликвидация на „Въча” ЕООД. 

Заповядайте господин Лалов. 

 

 Г-н Лалов: - Този отказ който прочете председателят на базата на 

докладна е свързано с това, че в агенцията по вписвания различни съдии от 

цялата страна разглеждат всяко едно досие. Изредените неща които те 

искат, да бъдат внесени чрез вашето гласуване ги има онлайн. Има ги в 
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Съдебната система, но те не са извършили съответните проверки и затова ги 

искат в писмен вид представени пред вас с цел да се елиминират всякакви 

въпроси с цел корупционни практики, ако има изоставане на някакъв  актив. 

Още от първия ден на дружеството се доказа, че няма никакъв актив ,който 

да бъде разпределен на когото и да било. Това наложи за трети път да се 

внесе тази трета докладна към вас за решение с искането за корекции 

направени от последния съдия, който разглежда делото. Като цяло 

дружеството няма причини, да не бъде отписано, но изисквания на 

различните съдии не хвърлям вината върху Съдебната система, но всичко 

което е по закон е извършено и от нас в процеса на ликвидация и от вас 

като Общински съвет. Със своите решения няма пречки, но просто 

изисквания на различните съдии  са такива. Благодаря. 

 

Г-н Шанов: - Благодаря господин Лалов. Давам думата на 

председателя на ПК „БФЕФП”. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова: – Докладната записка има положително становище. 

 

Г-н Шанов: - Колеги имате думата за разяснение и становища. Ако 

няма такива предлагам, прекратяване на разискванията. Който е съгласен 

моля да гласува:  

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №10 

 

На основание ччлл.. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2 от ТЗ във 

връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 270 от Търговски закон,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема крайния ликвидационен баланс на „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация 

към 20.11.2018 година. 

 

2. Приема пояснителния доклад към баланса. 

 

3. Приема цялостен Отчет на ликвидатора към 20.11.2018 година.  
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4. След приключване на процедурата по ликвидация няма неразпределено 

имущество на „Въча” ЕООД в ликвидация. 

 

5. Приключва окончателно ликвидацията на „Въча” ЕООД в ликвидация и 

възлага на ликвидатора да извърши практическите и правни действия по 

процедурата за заличаване на дружеството от Търговския регистър.  

 

6. Освобождава ликвидатора Страхил Лалов от отговорност по дейността му 

като ликвидатор на „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация, считано от датата на заличаване на 

дружеството в Търговския регистър. 

    

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Чаушев чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 



 

Протокол № 3 от 28.02.2019 година 

8 
 
 

   
 

 

Юлиян Страхилов Любенов – „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: 
 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 205 от 28.12.2018 г. относно: 

Управление на общински имот за включване в „Програмата за разпореждане и 

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

терен с площ 1 кв. м. находящ се в поземлен имот с идентификатор № 

20465.502.1548, гр. Девин, ул. „Възраждане”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

позволите преди да вземе от вас някои отношение, предлагам в проекта за 

решение да отпадне точка първа, поради факта, че на предишната сесия с 

приемането на бюджета на Община Девин, същия имот беше включен в 

програмата за разпореждане с общински имот и  да остане само точка втора 

с която се дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване. 

Имате думата за мнения предложения. Заповядайте г-н Виденов за 

становище на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Искам да попитам, къде точно, ще бъде поставено 

тази кафе-машина. 

 

Г-н Чаушев: - Доколкото виждам в докладната записка има схема 

приложение към докладната записка. Господин Даскалов, ако пожелае може 

да ви отговори. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: - Заповядайте г-жо Чаушева, елате от прозореца, ще 

ви покажа точно къде е мястото, за поставяне на тази кафемашина.  Колеги, 

ако имате нещо против срока, ако не, да остане така, както е предложена в 

докладната записка за 10 годишен период. 
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Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Господин председател, господин кмет, правя 

предложение за срок от една година, до края на мандата, защото и след нас 

идват и други друго ръководство може да имат политики свързани с 

реконструкция на градинки и паркове и площ и да му се наложи да плащаме 

обезщетение, но този който ще спечели търга за срок от 10 години. Нищо не 

пречи, след това да се подновява договора всяка година. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря господин Семчев. Други колеги 

Заповядайте господин Даскалов. 

 

Г-н Даскалов: -  Мисля, че не е пречка да се гласува срока, който е 

предложен от общинска администрация, тъй като по всеки договор се залага 

и клауза, такава, че той може да бъде прекратен една от двете страни с 

едномесечно предизвестие. Така, че за мен не е никаква пречка, да се 

гласува 10-годишният срок, освен това по тази логика, ние не трябваше да 

гласуваме никакви други решения, които надхвърлят срока на нашия мандат 

които преди сме направили, има много такива. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на 

разискванията относно срока на договора. Ако няма такива предлагам, 

прекратяване на разискванията. Който е съгласен моля да гласува:  

 

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

 

Постъпило предложение от господин Семчев, срокът да бъде 

едногодишен. Подлагам на гласуване, който е съгласен, моля да гласува 

 

2 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 15 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Не се приема. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 

от ЗОС, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 



 

Протокол № 3 от 28.02.2019 година 

10 
 
 

   
 

 

 

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

отдаване под наем на терен с площ от 1 кв. м. за поставяне на преместваем обект 

кафе - автомат /вендинг машина/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 

20465.502.1548, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Възраждане”, с 

първоначална наемна цена от 11,25 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 

от лицензиран оценител за срок от 10 години. 

 

2. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

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

 

16 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 206 от 28.12.2018 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК „УТОССГС”. 

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

 Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №12 

 

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

и ал. 4 от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

изграждане на пристройка – към съществуваща жилищна сграда на един етаж, с 

площ до 21 кв. м. в общински недвижим имот, УПИ LII, кв. 55, поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1304 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

ул. „Пролет” №3, целия с площ 391 кв. м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., с АОС № 
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1640/01.09.2009 г. на Румен Илиев Киров на цена от 81.00 лв. /осемдесет и един 

лева/ без ДДС. Купувача дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

2. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 
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4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 1 от 09.01.2019 г. относно: Предоставяне 

на допълнителни помещения - общинска собственост за нуждите на Дирекция 

„Социално подпомагане” – Девин, намиращи се в административната сграда на ул. 

„Васил Левски” № 1. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК „УТОССГС”. . 

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ №13 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 

от ЗОС, чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване /управление/ 

за стаи № 3 и № 4, с обща площ от 77,53 кв. м., находящи се в приземния етаж от 

административна сграда с идентификатор № 20465.504.1030.3 по кадастралната 

карта на гр. Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 1 на Агенция за 

социално подпомагане, гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 120015056, за нуждите 

на ДСП – Девин, за срока на действие на Договор № 710/22.11.2016 г., по Решение 

№ 93/27.06.2016 г. на Общински съвет – Девин. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

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

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 12 от 08.02.2019 г. относно: Удължаване 

срока на договор №Д-186/07.05.2014 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК „УТОССГС”. . 
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Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

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

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

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ №14 
 

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

местната администрация, чл. 24 „А”, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да се удължи срока на договор № Д-186/07.05.2014 г. с 3 

(три) години, във връзка с участие в под мярка 6.3 от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 година. 

 

2. Всички други клаузи в договора остават не променени. 

 

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

наем № Д-186 от 07.05.2014 година, вписан в служба по вписванията при РС – гр. 

Девин с Акт № 98 том І рег. № 641 / 11.06.2014 г. с Рени Лисанова Сафтова. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 
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Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ОТСЪСТВА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова –  „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 13 от 15.02.2019 г. относно: Отдаване 

под наем на Ангел Димитров Ангелов от гр. Девин, община Девин, област Смолян, на 

земеделски земя от общински поземлен фонд – имоти с идентификатор № 

20465.15.3, 20465.15.11 намиращи се в землище гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

ДЗ. Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК „УТОССГС”. . 

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Ако няма, предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  
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Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ №15 
 

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

местната администрация, чл. 24 „А” , ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ, чл. 90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 

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

общинско имущество,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Дава съгласие за отдаване под наем на земеделска земя имот с 

идентификатор № 20465.15.3, с площ 1 790 кв. м. (хиляда седемстотин и седемдесет 

кв. м.) с начин на трайно ползване – нива имот с идентификатор № 20465.15.11, с 

площ 1 167 кв. м. (хиляда сто шестдесет и седем кв. м.) в местността „Гечолу” 

землище с. гр. Девин, община Девин, област Смолян на Ангел Димитров Ангелов.  

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя от 

общински поземлен фонд (ниви) в размер на 53.82 лв. съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Ангел 

Димитров Ангелов за срок от 5 /пет/ стопански години . 

 
 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

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

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 14 от 15.02.2019 г. относно: Приемане 

на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: -  По така предложение проект за решение  ДЗ има 

положителни становища от всички ПК. Ако позволите, аз да съобщя, за да 

не се изказват всички по тази тема. Обаче в процеса на дебата на наредбата 

на госпожа Станчева вие сте изготвили наредбата нали, коментарите които 

Днес, вчера и позавчера  сме коментирали са  възникнали някои нови 

положения и моменти тази наредба затова предлагам преди разискванията 

да дадем думата на госпожа Станчева като човек изработил наредбата да 

даде пояснение точно за какво става въпрос и всички вие да сте наясно 

защото проекта за наредба може да претърпи някои промени които са 

съобразени така с повече висши нормативни актове от самата наредба. 

заповядайте госпожо Станчева. 

 

Г-жа Станчева: -  Благодаря, господин председател.  
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Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общински 

съветници, господин Даскалов, във връзка с предложения проект на всички 

е известно колко голяма разгласа направихме с обявяването, и това правим 

вече с всички актове, включително и на Портала за обществени 

консултации, каквато е законовата норма на Закона за нормативните актове. 

Също така, проведохме редица формални и неформални срещи, включително 

и срещата за обсъждане конкретно на наредбата на 11-ти февруари, на 

която присъстваха и общински съветници. На тази среща доста дълго се 

коментира въпроса за работното време на търговските обекти, за това как то 

трябва да бъде ограничено, за да може да не се създава шум в обектите. 

Тогава се опитах да обясня, че ние имаме един Закон за ограничаване на 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност, във връзка с който Министерски съвет още през 

октомври 2018 година е взел едно Решение  № 704  от 5 октомври 2018 

година, в което са приети 5 приложения. В едно от тях, което сега ще 

коментирам, са мерките за опростяване и привеждане на услугите за 

бизнеса в съответствие именно с този Закон за ограничаване 

административното регулиране и административния контрол върху 

стопанската дейност. В другите приложения към решението са коментирани 

случаите, в които има административни услуги, които не съответстват на 

Административнопроцесуалния кодекс, на Закона за администрацията и 

Закона за електронното управление. Има такива услуги, вписани в 

регистъра, които се отнасят за други институции и трябва да бъдат въведени 

нови. И така, да не се впускаме в решението, но конкретно за работното 

време на търговските обекти - в точка 7 и точка 8 на това решение, както  и 

в точка 15 на решението на Министерския съвет, е отбелязано, че в някои 

наредби е въведен разрешителен режим за издаване на удостоверения, 

уведомление за удължаване на работно време от търговските обекти; 

създаден е режим за уведомление и удостоверяване и заверка на работното 

време на търговските обекти; създаден е  и режим също за озвучаване на 

открити площи за заведение за хранене. Във връзка с тези наредби и тези 

регламенти, каквито се явяват и нашите - член 39, член 41 и 42 от 

наредбата, които реално включихме по официално и неофициално 

настояване на МВР (на органите на реда), в решението се казва, че 

Министерски съвет ще даде указание на областните администрации да 

укажат на съответните администрации да премахнат от наредбите си тези 

режими в двумесечен срок, иначе те ще бъдат отнесени в съда. За да 

предотвратим този момент, аз предлагам да  направим тези промени още 

сега, ако се съгласите, защото наистина няма законова норма, която да 
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въвежда тези ограничения, при което кметът да издава разрешение за 

удължено работно време. Но се казва, че може да се въвеждат мерки и 

общинските съвети биха могли да приемат наредби, в които да забранят 

озвучаването в посочени интервали и да контролират спазването. И в този 

ред на мисли, ако отпаднат от нашата наредба тези членове, за които 

говорим - 39, 41 и 42, регламентиращи точно удълженото работно време и 

работното време в обектите, може да се въведе забрана за озвучаване на 

открити площи на заведения за хранене и развлечения, разположени в 

жилищни зони; създаването на шум и дейности, които нарушават 

спокойствието на гражданите и обществения ред за обекти, находящи се в 

жилищни сгради и сгради със смесено предназначение, в интервали от 22 до 

8 и за обекти извън случаите по предишната точка - за жилищните сгради, 

от 23 до 7 часа.  

И това, може би, е удачно да се направи към член 43 - да се добави 

нова алинея 4, защото в член 40 например, алинея първа и втора, би 

трябвало да останат.  В тях сме записвали точно разпоредбата на член 114 

от Закона на туризма, в която се казва, че именно тези ръководителите на 

обекти и лицата, които осъществяват дейността, със заповед определят 

работното време. Те имат задължението да поставят информацията на видно 

място и това е записано в член 43 на нашата наредба. 

Това е, което исках да кажа, във връзка с налагащите се промени, 

според мен, а в противен случай може да ги оставим и така и да изчакаме 

областният управител да ги отмени, което не е рационално и 

незаконосъобразно. 

 

 Г-н Чаушев: - В този случай това да го считаме ли като 

предложение за отпадане от проекта за наредба.  

 

Г-жа Станчева: - Да, бих искала да го внеса като предложение, ако 

няма против и кмета, разбира се, защото не успяхме да се видим от вчера 

предвид пътуването му, и се наложи да го чуе в залата, за което се 

извинявам господин Даскалов. 

  

Г-н Даскалов: - Да, само да махнем тези три члена.  

 

Г-жа Станчева: - Да, и ако решите, в член 43 се добавя нова алинея 

4 със следния текст: 

 Забранява се: 
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1.  Създаването на шум и дейности, които нарушават спокойствието на 

гражданите и обществения ред, както следва: 

1.1.за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, в интервала от 22.00 до 08.00 часа; 

1.2.за обекти, извън случаите по т. 1.1.: от 23.00 до 07.00 часа; 

Това е текста, малко видоизменен, на алинея 1 на член 39 и втора 

точка. 

2. Озвучаване на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 

разположени в жилищни зони. 

Няма час, ако искате може се добави. Ето, в общите разпоредби ние 

имаме забрана от 2 до 4  и от 22 до 8 ч., така че може да го добавим тук,  в 

часовете от 14 до 16 часа и от 22 до 8.  

Г-н Чаушев: -  Нека да караме малко по-малко, да не става така, да 

се объркаме, кой член, кой параграф и така нататък, вие сте направили това 

предложение е хубаво, но да се размножи на колегите общински съветници 

и през това време ние може да дебатираме, за да може,  да го имаме, пред 

колегите общински съветници. Ще ви помоля, така да се разпечата. 

Разпечатайте във вариант като вносители за корекции в съответния проект, 

а ние може да обсъдим други неща ако има. Заповядайте госпожо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: -   Имам следния въпрос, стана ясно, че имаше 

работна среща по тази тема и наредба с представители на Районното 

управление. Въпросът ми е следния. Има ли внесени нови предложения, тъй 

като дадоха предложения, които трябва да постъпят официално. Има ли 

такива постъпили и ако има какви са те, ако може да ми отговорите вие. 

Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. При нас в общинския съвет такива 

постъпили предложения, относно изменения и допълнения към самата 

наредба, няма. Аз отсъствах, когато беше самото обсъждане, което беше 

публично с присъствието на Районното управление и на други граждани и 

колеги общински съветници. До колкото, знам представители на Районното 

управление са дали някакво предложения, които са намерили отражение в 

така предложения проект за наредба. Ако искате, да изчакаме госпожа 

Станчева, да дадем 10 минутна почивка и да се организираме и   да 

дебатираме, този отговор, който чакаме, да видим, дали нещо което са 

внесли е намерило отражение и точно кои са те. Ако сте съгласни 10-

минутна почивка.   
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Г-жа Станчева: -  Уважаеми господин председател, дами и господа 

общински съветници, господин Даскалов, във връзка с въпроса, който зададе  

госпожа Чаушева. Става дума за това, че всички предложения, които са постъпили в 

общинската администрация, както беше обявено на Портала за обществени 

консултации и на нашата страница, са отразени в справката по член 26 алинея 5 от 

Закона за нормативните актове, които съм приложила към докладната записка и ги 

имате в материалите, там са отбелязани. Тази справка също е публикувана на 

интернет страницата и в Портала, съгласно изискванията на закона, там са отразени 

всички вносители и техните предложения, с това дали е прието или не се приема 

предложението, и съответните мотиви за неприетите предложения, включително и  

на Районното управление - последното предложение, за което сме коментирали къде 

са отразени предложенията. Предполагам, че сте се запознали с тези изменения и в 

този вид, с тези предложения и мотивите, които са отразени в предложение проект. 

Така е записано в докладната записка. В проекта, който имате  и разглеждате, са  

отразени тези предложени промени, той се явява окончателен. А сега в 

предложението което направих, беше - да отпаднат член 39, член 41 и чл. 42, като 

се създаде нова алинея в член 43. Текстът ви го раздадох, а председателят има 

друго предложение, къде да се включи. Това е моето предложение. 

 

Г-н Чаушев: - Други колеги. Заповядайте господин Устов. 

 

Г-н Устов: - Наистина отдавна трябваше да го направим и това което се 

предлага за забраната. Аз съм съгласен и ще гласувам за това нещо. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря и аз господин Устов. Другия колеги. Заповядайте 

господин Шанов. 

  

Г-н Шанов: - Аз искам да направя едно предложение, само, че не съм 

сигурен в законността му. Нямаше време всъщност,  да проуча в частта за 31 

декември и първи януари. Иска ми се да не е ограничено до един часа, поне да бъде 

до два. В крайна сметка един път в годината е Нова година. Много пъти се събираме 

на тържества. Давам пример. В моето населено място където се събират на центъра 

има много хора до два часа, да кажем. Благодаря ви. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Конкретно предложение г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов: - Ако може да бъде до два часа на първи януари. Благодаря. 
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Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Колеги, аз искам да изкажа, огромни поздравления за 

труда, който е вложила госпожа Станчева в изготвянето на този проект. Наистина е 

направено много професионално, включително и ако беше ни предупредила по-рано 

предложенията, които правим в момента, щеше да ни спести още едно разглеждане 

на наредбата.  Така, че наистина поздравления за така  изготвяната наредба. 

Благодаря. 

   

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте госпожо Станчева. 

 

Г-жа Станчева: -  Благодаря. Това е наше задължение, на администрацията 

и в този ред на мисли, това не е еднолично дело. Аз съм организирала екипа на 

администрацията, за да стане това, с мое ръководство и контрол, но не е само моя 

заслугата. Аз благодаря и на колегите, включително и на колегата Рахнев, който в 

момента е тук. 

 

Г-н Чаушев: -  Благодаря. Колеги в духа на изказването и аз искам да 

кажа някои неща, знаете, че наредбата беше отменена, от Смолянски 

Административен съд във връзка с неправилното приемане още в началото на 2009 

година, но това са неща, които са назад във времето. Сега в момента приемаме нова 

наредба за поддържане и опазване на обществения ред в община Девин. Знаете 

всички, че нормативните актове, са като брашнив чувал колкото, повече го тупат 

толкова повече пада нещо от него. Така че господин Устов във връзка с анекси 

измененията и допълненията на дадените наредби, колкото пъти всеки един от нас 

да прочете наредбата все ще намери нещо, което може, да се допълни, дали може да 

се разшири кръга и дали да се видоизмени или да отпадне в зависимост от по-

висшите нормативни актове каквито са в законите на Република България. Така, че 

пак наредба №1 снощи съм я чел за четвърти път и тука съм си нашарил с едни 

химикали неща които  биха могли да  намерят отражение, които трябва да се 

променят и видоизменят, не тотално да се променят ,може да станат малко по-ясно 

от гледна точка на органите които ще следят изпълнението на тази наредба. Може 

да  има разпоредби в наредбата така, че да  се разсъждава двусмислено от органа 

който ще осъществява контрола по дадената наредба което е предпоставка за 

неизпълнението за  дадените забрани  или ограничения други текстове в 

съответните наредби, както и Наредба номер 1 на община Девин.  Има някои неща 

които могат да се променят  на последващ етап, призовавам всеки от вас да се 

задълбочи малко в тази наредба, защото касае всички нас на територията на 

Община Девин, да се задълбочи и ако има някакви предложения да ги понесе 
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съответно в общината и на някакъв по-късен етап да седним и наново и да обсъдим, 

защото например сега мога да предложа няколко неща, но да не се задълбочаваме. 

Предлагам да се приеме  във вида в който е предложено със съответните изменения 

и на последващ етап, между нас да направим друго допълнително обсъждане и да 

видим дали може нещо да се видоизмени и така нататък, защото сега на първо 

четене се натъквам на някои неща трябва допълнително да се окажат и как трябва 

да се случат, да се разгледат. Това ще стане на по-късен етап. Има постъпили 

предложения, ако има някой от вас, нещо да предложи заповядайте. Заповядайте 

господин Устов . 

 
Г-н Устов: -  Аз искам и аз да поздравя екипа с когото са работили по тази 

наредба. Наистина професионално е направена. Все пак тя е отворена, а наредбата 

и както досега е имало предложения, анекси за по-доброто, знаете ли защо ви 

казвам това нещо, защото в Гьорвен се направи нова спортна площадка и там почват 

да чоплят семки пред училището замърсяват особено през лятото тази наредба 

регламентира глоби и като се направи едно съобщение съгласно наредба номер 1 

член еди-кой-си еди-какво-си и нещата се променят. Бяхме го направили разбира се 

през лятото, но сега вече с новата наредба всичко е  регламентирано  и точно. 

Благодаря.  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Заповядайте г-жо  Василева. 

 

Г-жа Василева:  - Аз присъствах на обсъждането на Наредба номер 1 и най 

много дебатирахме, членовете които трябваше да отпаднат. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте господин Рахнев 

 

Г-н Рахнев: - Значи ресторантьори, търговци и хотелиери им са наложили 

толкова много тежести от най-различни инстанции, нека общината да бъдем по-

милостиви, към тях. Поздравявам общински съвет за това. Благодаря. 

 

 Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Ние можем да бъдем по-милостиви 

господин Рахнев ако законовите разпоредби ни го позволяват, ако не ни ги 

позволяват, няма как да бъдем по-милостиви, разбирате ли. Защото ще бъдем 

атакувани. Други колеги. Няма. Така бяха постъпили предложения от вносителя за 

отпадане на член 39 член 41 член 42 от проекта за наредба. Постъпило предложение 

от господин Шанов за изменение на член 50, който касае  забраната извън случаите 

по чл. 48 на територията на  общината може да се провеждат спортни културни и 

други видове такива открити спортни и такива други мероприятия  които касае срока 

на 31-ви декември и първи януари. Срокът да е от осем до два часа. Фактически 
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вместо 1 часа се променя на 2 часа. Това е предложението на господин Шанов. Аз 

имам едно предложение, това което е раздадено пред вас като предложение на  

общинска администрация, да намери отражение, не в член 43 както е записано, ние 

го коментирахме с госпожа Станчева, да намери отражение в член 36, като алинея 

трета, а в проекта за решение, в проекта за наредба, алинея трета да стане 

четвърта. Така че моето предложение в член 36 алинея трета от проекта да стане 

алинея четвърта, а алинея трета да гласи следното: 

Забранява се: 

1.  Създаването на шум и дейности, които нарушават спокойствието на 

гражданите и обществения ред, както следва: 

1.1 за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, в интервала от 22.00 до 08.00 часа; 

1.2.за обекти, извън случаите по т. 1.1.: от 23.00 до 07.00 часа; 

2. Озвучаване на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 

разположени в жилищни зони в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 

08.00 ч. 

Моето предложение е периода от 22 ч. до 8 ч., да бъде променен  от 23 ч. до 

7 ч. така както е по Закон за защита от шума в околната среда. В летния период до 

22 часа, то все още си е светло и хората са по заведенията на открито все още са 

веселят по един или друг начин музиката продължава да свири и в летен период 

туристическия  в 22 ч. да спрем музиката, малко според мен не знам, ще го видим 

това как е точно, но не съм много сигурен.  

Още едно предложение във връзка с член 3 точката 20, което гласи: 

„Забранява се местодомуването на товарни моторни превозни средства (МПС) над 3 

тона товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси над 20 пътнически места, 

извън определените за това места”.  

С приемането тука на тази точка, може да се създаде прецедент и някой да ни 

атакува после.  

 

Г-жа Станчева: - Извинете господин председател,  това е точка 21, вие  

гледате предишния проект точка 21 е в последния проект.  Точка 21 гласи това, 

което четете.  

 

Г-н Чаушев: - Става въпрос за текста си е същия т. 21. Знаете много добре 

че лятото се създава един голям проблем с паркирането на тежкотоварни 

автомобили  в посока минералната вода нагоре към стадиона и те паркират и 
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затрудняват движението по улица „Васил Левски” включително там и покрай 

детските градини, покрай жилищни блокове и така нататък. Тука с въвеждането 

господин  Даскалов  на тази забрана създаваме притеснение, защото те могат, да ни 

атакуват веднага, къде да домуват, затова предлагам. В допълнителните разпоредби 

параграф втори да стане параграф трети. Параграф втори гласи: - Кмета на община 

Девин издава заповед на длъжностно лице за осъществяване на контрол по спазване 

на наредбата, а в параграф втори предлагам, да залегне следния текст: -  „Кмета на 

Община Девин внася предложение в 3-месечен срок за определяне на местата по 

член 3, точка 21 от настоящата наредба”, и в заглавието на наредбата на 

територията на община Девин. 

 Значи в един такъв период трябва да се внесе предложение  и ние да 

определим местата където ще домуват тези автомобили, за да можем да избегнем, 

този конфликт, който  може да се създаде с шофьорите и фирмите които возят на 

различни места, защото ще кажат, вие ни забранявате, глобявате ни, ние къде да 

паркираме, щом сме заложили в наредбата. Това е моето предложение като 

допълнение. Други колеги.  Заповядайте госпожо Василева. Нещо искахте да кажете 

относно закона за шума чух.  

 

Г-жа Василева: - Наредбата е подзаконов нормативен акт. 

 

Г-н Чаушев: - Да права сте не съм много сигурен и аз, но ако е така 

оттеглям си предложението, за да го проверим и след това но следващите дебати по 

наредбата може да го коментираме. Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване 

на разискванията който е съгласен моля да гласува: 

  

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

 

Вносителя си коригира проекта на база изложеното до сега и отпадането на 

чл. 39, 41 и 42 , останалите ще се преномерират. 

 

Първо  предложение на господин Шанов.  В чл. 50 края на изречението 

където касае от 08.00 до 22.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 01.00 

часа. Предложението е от осем до два часа. Който е съгласен, моля да гласува: 

  

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Второ предложение  - В член 36-ти алинея трета да стане линия четвърта, а 

алинея трета да бъде със следния текст. 
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Забранява се: 

1.  Създаването на шум и дейности, които нарушават спокойствието на 

гражданите и обществения ред, както следва: 

 

1.1 за обекти находящи се в жилищни сгради със смесено предназначение  в 

интервала от 22 часа до 8 часа. 

 

 1.2 за обектите извън случаите по т.1.1 от 23 часа до 7 часа. 

 

2. Озвучаване на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 

разположени в жилищни зони в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 

08.00 ч. сутринта.  

 

Заповядайте госпожо Василева. Проверихте ли. 

 

Г-жа Василева:  - Мисля, че е от 23 до 7 часа. 

  

 Г-н Чаушев: - Заповядайте госпожо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Може ли да го направим през зимния сезон да бъде до 22 

часа, а пък летния и да е до 23, аз това предлагам. 

 

Г-н Чаушев: - Може, предполагам, че няма  да има проблем госпожо 

Станчева. Да го считам като предложение, така ли, да го прегласуваме съответното 

предложение. 

 

Г-н Даскалов: - По-скоро трябва да определим от коя дата до коя, защото 

летния сезон, не е регламентиран, точно от дата до дата. 

 

 Г-жа Чаушева: - Конкретно от 1 ноември до 31 март. Може ли да ги 

зачетете. 

Г-н Чаушев: - Помогнете малко госпожо Станчева.  

 

Г-жа Станчева: - В чл. 13, ал. 1 е казано, че: 

Провеждането на празненства или други битови мероприятия, създаващи 

силен шум, смущаващ обитателите на други жилища в интервала от 14.00 ч. до 

16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч. за времето от 01 октомври до 01 юни и от 14.00 ч. 

до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 08.00 ч. през останалата част на годината. 



 

Протокол № 3 от 28.02.2019 година 

28 
 
 

   
 

 

Аз това съм имала предвид, че има ограничителен характер, но може и да го 

допълните там, където и госпожа Чаушева каза. Ако искате да е до май, а не до юни. 

Все пак, както прецените.  

 

Г-жа Чаушева: - Май месец вече се затопля поради, затоплянето на климата 

лятото идва по-рано. 

 

Г-н Чаушев: - Да прередактираме предложението,  като направим редакция 

в точка втора, малко помощ, ако някъде бъркам, госпожо Станчева. Точка втора. 

 

2. Озвучаване на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 

разположени в жилищни зони в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 

07.00 ч. сутринта, за времето от 1 октомври – 30 април 

 

Г-жа Станчева: - Включен е месец май тук, когато е в периода от 1 октомври 

до 1 първи юни - значи до 31 май. 

 

Г-н Чаушев: - Ние го гледаме конкретно до 30 април и  от 14 до 16 часа и 

от 23.00 ч. до 07.00 ч. през останалата част на годината. 

 

 Колеги, зачитам проекта за решение: 

 

Чл.36, ал.3 Забранява се: 

1.  Създаването на шум и дейности, които нарушават спокойствието на 

гражданите и обществения ред, както следва: 

 

1.1. за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, в интервала от 22.00 до 08.00 часа; 

 

1.2. за обекти, извън случаите по т. 1.1.: от 23.00 до 07.00 часа; 

 

2. Озвучаване на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 

разположени в жилищни зони в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 

08.00 ч. за времето от 01 октомври до 30 април и от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 

ч. до 07.00 ч. през останалата част от годината. 

 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 
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Трето предложение – Последното предложение е  в  допълнителните 

разпоредби §2 да стане §3, а §2 да стане със следния текст: 

§ 2. Кметът на община Девин внася предложение в 3-месечен срок за 

определяне на местата по чл. 3, т. 21. 

и в заглавието на наредбата да се вмъкне израза „ на обществения ред” 

думата „на територията”. 

 

Колеги, който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

Други колеги. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 16 

 

На основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 

76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 

от ЗНА,  

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред 

в община Девин, която е неразделна част от настоящото решение, съгласно 

приложението. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=10071#p32593590
https://web2.apis.bg/sofiacouncil/p.php?i=10071#p32593590
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Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17 Приема се. 

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 15 от 15.02.2019 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на община Девин с проектно предложение „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, по 

процедура BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 2“ на Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г. и одобряване на Партньорско споразумение. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

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

 

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

ДЗ. Докладната записка има положителни становища от ПК „БФЕФП” и 

„ЗСПЕ”. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2,  във връзка с чл. 

61 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да подаде проектно предложение 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и 

община Доспат”, по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

2. Одобрява партньорство с община Доспат по проекта и дава съгласие 

Кмета на община Девин да подпише Споразумение за партньорство, съгласно 

приложението. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме необходимите 

действия по подготовка и кандидатстване с проектно предложение. 

 

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 9 точка от дневния ред  

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 16 от 18.02.2019 г. относно: 

Разпореждане с общински имоти за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

Докладната записка има положително становище. 

 

Г-н Чаушев: - В момента г-н Виденов излезе. Докладната записка 

има положително становище. Имате думата за изказвания, мнения и 
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становища по ДЗ. Ако няма предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

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

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

имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда, с площ до 60 кв. м. – 

РЗП, като: ЗП до 50 кв. м. на кота + 0,00 - на цена 267 лв. /двеста шейсет и седем 

лева/ без ДДС и ЗП до 10 кв. м. на кота + 2,80 - на цена – 54 лв. /петдесет и четири 

лева/ без ДДС, в общински недвижим имот, УПИ XVI - 50, кв. 47, идентификатор 

номер 20465.501.50 по кадастралната карта на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, ул. „Гордю Войвода” №50, с обща площ 431 кв. м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м., АОС №2639/10.12.2018 г. на Ясен Юлиянов 

Чакъров и Мисислава Алдинова Чакърова. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

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

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред  

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 17 от 20.02.2019 г. относно: 

Предоставяне от общински поземлен фонд имоти с проектни кадастрални №№ 

096007, 071016 по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на 

ЗИД към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК 

„УТОССГС”.  

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

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

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 
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РЕШЕНИЕ № 19 

 

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

местната администрация, и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 096007, с размер 

1.729 дка., начин на трайно ползване - изп. ливада, десета категория в местността в 

„РАЗДОЛА”, землище с. Беден, община Девин, област Смолян, поземлен имот с 

проектен кадастрален № 071016, с размер 0.900 дка., начин на трайно ползване – 

изп. ливада, десета категория в местността „КЬОШКА”, землище с. Беден, община 

Девин, област Смолян да бъдат предоставени на Общинска служба по земеделие –

Девин за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост по 

приложените скици проект № К111140, К11139/ 29.10.2018 година.  

 
  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17 Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред  

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 18 от 20.02.2019 г. относно: 

Предоставяне от общински поземлен фонд имот с проектен кадастрален № 031008 

по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД към Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК 

„УТОССГС”.  

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

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

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 20 

 

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

местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 031008, с размер 

0.838 дка., начин на трайно ползване - пасище, мера, десета категория местността в 

„КУМКИДИК”, землище с. Брезе, община Девин, област Смолян да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие – Девин за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост по приложената скица проект № Ф01379/ 

04.06.2018 година.  

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

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

 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17 Приема се. 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред  

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 19 от 20.02.2019 г. относно: 

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд за общо 

и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с 

пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна 

система на БАБХ за стопанската 2019 - 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин  

 

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

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-н Виденов за становище на ПК 

„УТОССГС”.  

 

Г-н Виденов: - Докладната записка има положително становище. 

 

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

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

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

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 37 „и”, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи,  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване, описани по местоположения /землища/, категория, 

площ по Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  
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2. Определя следните правила за ползването на общинските ливади, мери и 

пасища на територията на общината, като ползвателите задължително трябва да 

спазват: 

а) да почистват ливадите, мерите, пасищата от нежелана храстовидна 

растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове (орлова папрат, чемерика); 

б) да не променя предназначението им, да не ги разорават, да не ги 

използват за неземеделски нужди; 

в) да не допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и др. отпадъци; 

г) да не пали растителност в ливадите, мерите и пасищата 

д) агротехнически мероприятия, като посяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване и построяването на навеси и временни 

ограждения, се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване 

от камъни и почистване от храсти с кмета / кметски наместник на населено място; 

е) ливадите, мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 

засоляване и др.; 

ж) лично да съпровожда стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

ливадите, мерите и пасищата или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

з) въвеждане и редуване на парцелно ползване на общинските ливади, мери 

и пасища; 

и) охрана на предоставените общински ливади, мери и пасища; 

й) осигуряване на ветеринарна профилактика; 

к) своевременно предоставяне на Общинска администрация - Девин на 

копие от картата за ползването на предоставените общински ливади, мери и пасища 

по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 

парцели. 

л) своевременно уведомяване на Община Девин при промяна в 

обстоятелствата, предвид, които ползват общински ливади, мери, пасища 

(чувствителна промяна на броя пасищни животни, замразяване или приключване на 

дейността и др.); 

 

Определя средно годишно рентно плащане по § 2 от ДР на ЗСПЗЗ съгласно 

Заповед № РД-05-47/10.01.2019 година на директора на ОД „Земеделие”- Смолян. 

 

Землище Ливади Пасище ,мери 
Беден 4 лв. 3 лв. 
Брезе 4 лв. 4 лв. 
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Грохотно 2 лв. 1 лв. 
Гьоврен 2 лв. 1 лв. 
Девин 7 лв. 3 лв. 
Кестен 3 лв. 1 лв. 

Лясково 2 лв. 1 лв. 
Михалково 1 лв. 1 лв. 
Осиково 8 лв. 1 лв. 
Селча 1 лв. 1 лв 

Стоманово 2 лв.  1 лв. 
Триград 4 лв. 3 лв 

Чуреково 2 лв. 1 лв. 
 

4. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с 

регистрирани земеделските стопани (животновъди). 

 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ЗА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 17 Приема се. 

 

Г- н Шанов: 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред  

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 20 от 21.02.2019 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на МБАЛ "ДЕВИН" ЕАД в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 

г. за периода 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. 

Докладва: Руси Чаушев 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Шанов: - ДЗ има положителни становища от ПК „БФЕФП” и 

„ЗСПЕ”. Имате думата за изказвания, мнения и становища по ДЗ. Ако няма, 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 22 
 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приемане за сведение, предоставените от Управление на МБАЛ „Девин” 

ЕАД, гр. Девин в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 г. на ОбС - Девин, 

финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 

01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 

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

гласува: 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1- НЕ ГЛАСУВАЛ. Кворум – 17. 

Приема се. 
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Г- н Чаушев: 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред  

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 21 от 21.02.2019 г. относно: 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Тодорова за становище на ПК 

„БФЕФП”.  

 

Г-жа Тодорова: - В становището което по ДЗ имаше предложение от 

сумата, която е за резерв да се заделят средства за довършване на 

читалищата за залата по точно за завеси в читалището в Настан, но тъй като 

след консултации стана ясно че не може в началото на годината да се пипат 

средства който е резервен това становището си остава положително, както е 

направено от вносителя. Благодаря . 

 

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

 

 Г-н Любенов: - Защо го няма в становището, решението на комисията. 

  

Г-жа Тодорова: - Господин Любенов точно това обясних, че тогава 

имаше предложение на комисията част от сумата от резерва да се задели за 

закупуване на завеси, оказа, че не може да вземем от тези средства за това 

отпада това предложение. Вие също можете да предложите нещо друго но не 

можем да вземем от тези средства с разговор с г-н Солаков, каза, че 

единствено може да вземат средства от заема, който сме го заявили тъй като 

там може да останат някакви средства, които евентуално може да ги 

предложим за това мероприятие. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Любенов: - Имам конкретно предложение, от 25 000 лв. да се вземе 

сумата от 7 500 лв. да се пренасочат за пердетата. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-жо 

Чаушева. 
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Г-жа Чаушева: - Тъй като нямах възможност да присъствам на комисията, 

сега разбирам за конкретно предложение, което е дадено за читалището Настан. 

Говорено ли е с икономиста на общината, понеже споменахте, че сте говорили със 

зам. кмета. В крайна сметка трябва компетентно лице да се произнесе за тези пари 

какво може да бъде заделено. Аз подкрепям предложението на г-н Любенов за 

намаляване размера на това което е предвидено за разчистване на падналите 

дървета и каквото има в градския басейн  наистина част от тях да отидат за 

закупуване на такива завеси, макар че нашето читалище в Девин е в незавидно 

положение. Благодаря. 

 

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

 

Г- н Даскалов: - Не става въпрос за разчистване на дървета, тук става 

въпрос за премахване на сградата която е към басейна, а това никак не е евтино, за 

разчистване на терена на бивш градски басейн. Тази къщичка освен средства за 

събарянето, както вие знаете, ние нямаме депо за изхвърляне на строителни 

материали, всичко това трябва да се събори и да извози до сметището до Барутин.За 

това сумата за да не ви навява някакви мисли, които не са верни. Иначе аз нямам 

нищо против за предложението на г-н Любенов, но няма да стигнат пак там парите.  

 

Г-жа Тодорова: - На обсъждането стана ясно даже имаше предложение в 

тази сума евентуално който ще изпълнява тази дейност да предвидят релсов път за 

детски колички.Това ако си го спомняте нали беше направено и се обсъждаше за 

сумата тя не е достатъчна така че предлагам от там да не се пипат никакви средства 

по отношение на това дали е съгласувано с финансисти съгласувано че не можем де 

вземем средства.За това си оттеглих предложението. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Любенов. 

 

Г-н Любенов: -  Искам да си поправя, моето предложение, сумата от 7 500 

лв. без ДДС, да бъде 9 000 лв. с ДДС. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Стоянов. 

 

Г-н Стоянов: – Интересувам се защо тези средства от резерва, не може да 

се използват за читалището в Настан. Как другите пари може да се използват за 

събаряне на тази сграда, а тези 12 000 лв. не може да се използват, това ми е много 

чудно. Актуализираме бюджета, читалището в Настан е започнато и недовършено. 

Как да обясняваме на хората от квартала, че не е довършено намираме пари за 
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всичко друго, без това. Дайте да не се излагаме, квартала е втори по големина ,след 

града. Неможело от резерва - може от резерва. Да, кмета е прав, че парите за 

разчистване на терена, няма да са достатъчни да се вземе от там. Аз съм строител и 

разбирам тези работи. Но от резерва може да се вземат 7 5000 лв. Защо решихме, че 

няма да стане. Обяснете ми само това. Благодаря.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Любенов. 

 

Г-н Любенов: - Не съм съгласен с г-н Стоянов. Вместо този материал, 

който ще се извозва от басейна, да не се извозва до депо Барутин, а имам приятел, 

който заравнява парцел и му трябва твърд отпадък. Може да го депонираме до 

Настан, за да не е толкова скъпа цената, за разчистването на този басейн. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Стоянов. 

 

Г-н Стоянов: – Значи от тези 25 000 лв. ще се отделят за релсов път, за да 

тука се направи подход за детски колички на алеята. Ако се отделят от там пари ще 

се бетонира и площадката, доколкото разбрах, след събарянето да е готова за 

строителството, горе долу 20 000 лв. ще останат, дайте всеки да си разбира от 

професията.  Благодаря. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-жа 

Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Значи, аз никъде не видях  да пише, че ще се изгражда 

такова съоръжение за колички, значи тука пише 25 000 лв. за разчистване на 

терена, нищо по-вече. Ние от къде сме сигурни за тези пари че включват подобно 

съоръжение. Да, ама не, никъде не е записано, ние не го чухме във вид на 

предложение, по скоро че се е дискутирало в комисията. 

 

Г-н Чаушев: -  Конкретни предложения. До сега има постъпило само 

едно. Колеги, призовавам ви, ако имате конкретни предложения, моля 

кажете ги, да ги обсъждаме и да ги гласуваме. Заповядайте г-жа Василева. 

 

Г-жа Василева: - Аз, не съм чак толкова компетентно лице, но тук 

възникна един казус. Ако от резерва е взета една сума и то доста голяма, а другата 

по малка не може. Някой казва, че компетентното лице е казало, че не може. Защо 

не може. Кой го каза, това?  
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Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Конкретни предложения има ли други. 

Ако позволите, аз ще взема по тази точка. Всички които присъстваха на тази 

комисия по „БФЕФП” обсъждаше ДЗ, относно предложението за 

актуализацията на бюджета. Вярно, че колегите от Настан направиха заедно 

с г-жа Тодорова едно предложение с което да се вземат едни 7 500 лв. Не 

знам по какъв начин са сметнати тези 7 500 лв. за едни завеси с едни 

механизми,.Това е отделна тема на разговор.От резерва на общината 

останаха около 12000 лв., близо 13 000лв. Още тогава на всички  вас, ако 

не ви е къса паметта на няколко пъти ви напомних, че в началото на 

годината община Девин не може да остане в бюджета без заложен резерв. 

Да ви кажа честно това не се е случвало години назад и представете си ако 

се наложи нещо през годината за нужда на средства за някакви неотложни 

дейности и разходи на общината ние от къде ще ги вземем.Просто няма от 

къде. До сега община Девин винаги е заделяла по 30-40 000 лв. резерв 

който в течение на годината се използва за един буфер за разходи за 

неотложни нужди за дейности на общината. Няколко пъти го повторих това 

нещо, но не беше взето под внимание и на следващия ден когато се 

коментираше това предложение и с финансиста на общината и с г-н 

Солаков, г-н Даскалов отсъстваше, се стигна до едно такова становище в 

разговорите, че не може общината да остане без резерв в началото на 

годината, сега е февруари месец предстоят още 10 месеца бюджет. За това 

може би и на вас са се обадили, както каза г-жа Тодорова, най вероятно не 

се е стигнало до такъв извод да не се предложи това предложение. Но 

читалището в Настан се нуждае от това нещо което оня ден го коментирахме 

в комисията, няма спор в това нещо. Вчера когато разсъждавахме на тази 

тема, защото, аз усещах че ще се стигне до това нещо, но ОбС каквото реши 

това ще стане. Но мисля, че ако случайно не се гласуват тези средства за 

така както предложи г-н Любенов, аз лично поемам ангажимент до края на 

м. март да ги намерим тези средства от някъде другаде за финансиране на 

това нещо. Пак ви казвам мое лично мнение и предложение, че в бюджета 

на общината не може да остане без грам резерв. Заповядайте г-н Стоянов. 

 

Г-н Стоянов: – Г-н председател, колеги, какво налага като гласувахме 500 

000 лв. за басейна  това е едноетажна сграда, която се прави и се намалят 

размерите на басейна да се гласуват още 25 000 лв. за разчистване на терена. 

Фирмата която вземе поръчката ще си разчисти терена.  

 

Г-н Чаушев: - Прав си г-н Стоянов. Този въпрос не към мен.  
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Г-н Стоянов: – Защо трябва да отделяме тези пари отделно тези гласувани 

500 000 лв. знам какви дебати имахме за басейна, съгласихме с предложението на 

администрацията. Нека, но 50 0000 лв. за това за басейна, не са малко пари. Това е 

половин милион за едноетажна сграда. 

 

Г-н Чаушев: - Съгласен съм. 

 

Г-н Стоянов: –  Нека тогава предложението на г-н Любенов, от тези 25 000 

лв. да се заделят  пари за Настан, а после търсете за там от където искате до март 

месец до края. Стига сме стояли без читалище. 

 

Г-н Чаушев: - Може ли да отговоря на г-н Стоянов. 

 

Г-н Стоянов: – Конкретното предложение е да се намалят парите за 

разчистване, фирмата изпълнител да си поеме тези разноски, а част от парите 

колкото са нужни да отидат за Настан, а другите за подход за детските колички, 

тука на алеята от тези 25 000 лв. 

 

Г-н Чаушев: - То се препокрива с предложението на г-н Любенов. Така ли 

да го разбирам. Само да ви отговоря г-н Стоянов,  този въпрос, който питате мен, 

задайте го на г-н Даскалов, защото аз на него не мога да отговоря, защо е нужно 

тези 25 000 лв. извън тези които са предвидени в заема за изграждането и 

реконструкцията на басейна.   

 

Г-н Стоянов: – Повтарям за да може да чуе и кмета. Ние гласувахме тези 

500 000 лв. за изграждане на басейна в Девин, за новия проект, който сме го 

решили. Те са достатъчно пари според мен. Фирмата която спечели поръчката, да си 

разчисти и терена.А тези 25 000 лв. да се отделят за читалището и за подход за 

детските колички за алеята. Фирмата спечелила конкурса, да си направи и 

разчистването. Тъй като не може да се взема от резерва, разбрах. Това е начина. 

Ние не може да чакаме, 4 години чакаме да отворим читалището бе г-да. Виждате, 

че в Настан, няма пари, разбираме го, много улици има за правене, други работи. 

Извинявайте 7 500 лв. 

 

Г- н Даскалов: - За завесите в Настан за необходимите там 9000 лв. с ДДС, 

ще бъдат осигурени пари от дарения. За това направих няколко телефонни 

разговора вън, за да не спираме нито работата в Настан, за да не спираме нито 

работата в Девин, ако това ви удовлетворява. До празника на Настан за 24 – май, 

пердетата ще бъдат сложени и ще бъде открито читалището. 
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Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Тодорова. 

  

Г-жа Тодорова: - Реплика на г-н председателя. От къде, как са изчислени 

тези пари, още миналата година съвместно с председателя на читалището в Настан 

се получи оферта от фирма, която дойде на място огледа предложи оферта, 

предложи цял каталог от който трябваше да се изберат самите завеси с абсолютно 

със съоръжението, което е струва 3000 лв. За тези които си мислят, че много висока 

цената. Това исках да кажа. По отношение на г-жа Чаушева, че девинското 

читалище се нуждае също от много неща. Искам да ви кажа че в момента се 

закупуват тези необходими климатици, което е изпълнено. Искам да кажа, че се 

прави също и за девинското читалище и не се прави някаква разлика м/у едното и 

другото читалище. По отношение на това дали тези 500 000 лв., както каза г-н 

Стоянов дали са достатъчни или не. На самата среща вие чухте, че не са достатъчни 

и за изграждането на този басейн и за това са предложени от тези средства да се 

заделят тези 25 000 лв. за разчистване на терена. Благодаря.   

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Любенов. 

 

Г-н Любенов: - Разчитаме на вас и си оттеглям моето предложение.  

 

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Стоянов. 

 

Г-н Стоянов: – Аз също оттеглям предложението и разчитаме обещанието 

на кмета да се спази. Нямам други претенции за сега. 

 

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

 

Г- н Даскалов: - Със сигурност това което сме обещали ще го изпълним. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря. Имаше постъпили две предложения, но в 

последствие бяха оттеглени, да считам , че няма други предложения извън 

това , което е предложено от ОА относно актуализацията на бюджета, ако 

нещо бъркам поправете ме.  Ако няма нещо допълнително по тази ДЗ, предлагам 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 
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РЕШЕНИЕ № 23 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 3 

от Закона за публични финанси и чл. 37, ал. 1 и ал. 3 от Наредба за условията и 

реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три 

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

Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

 Приходи за местни дейности 

Наименование на 

приходи 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

Други неданъчни приходи 36-19 0 75 980 75 980 

Всичко  0 75 980 75 980 

1.2 Разходи за местни дейности 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

122 Общинска 

администрация 

    

Текущ ремонт 10-30 0 3 757 +3 757 

311 Детски градини     

Вода, горива и енергия 10-16 50 000 66 500 + 16 500 

606 Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 

    

Материали 10-15 50 000 99 223 + 49 223 
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619 Други дейности по 

жилищното 

строителство, 

благоустройството и 

регионалното развитие 

    

Външни услуги 10-20 12 400 37 400 + 25 000 

714 Спортни бази за 

спорт за всички 

    

Стопански инвентар 52-05 0 6 500 + 6 500 

998 Резерв  37 984 12 984 - 25 000 

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2019 г. - Приложение № 14 в 

частта на собствени приходи – дейност 714 §52-05 – закупуване на тракторна 

косачка и пръскачки – 6 500 лв. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

Г-н Шанов чете: 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ПРОТИВ” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 
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Невен Емилов Устов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ОТСЪСТВА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

11 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 4 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 

 

Г-н Чаушев: - Заповядайте г-жо Чаушева. 

 

Г-жа Чаушева: - Искам да уточня, че гласувах против актуализацията, 

единствено и само заради 25 000 лв., които се дават за разчистване на терена на 

басейна. 

 

Г-н Чаушев: - Благодаря. Право на отрицателен вот. 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред  

15.Докладна записка с Вх. № ДЗО – 22 от 21.02.2019 г. относно: Бюджетна 

прогноза на община Девин за периода 2020 - 2022 г. на постъпленията от местни 

приходи за местни дейности. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев: - Давам думата на г-жа Тодорова.  Имате думата за 

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

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 



 

Протокол № 3 от 28.02.2019 година 

50 
 
 

   
 

 

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

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

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

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

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

община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2020-2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

 

1. Приложение № 8 - „Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”. 

 

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

за задължения за разходи за периода 2020-2022 г.”. 

 

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

периода 2020-2022 г. 

 

4. Приложение № 6 „г” - „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за 

нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.” 

 

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

работна заплата за периода 2020–2022 г. за делегирани от държавата дейности, 

финансирани чрез бюджетите на общините”. 

 

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

общината за периода 2020-2022 г.”. 

 

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

гласува: 

17 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 17. Приема се. 

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред  

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 23 от 27.02.2019 г. относно: Вземане на 

решение за отдаване под наем за срок от 10 години, чрез провеждане на публичен 
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търг с явно наддаване на част от недвижим имот - публична собственост, находяща 

се в гр. Девин, ул. "Васил Левски" №1 а именно помещение с площ 28 кв. м. 

разположено на първи етаж стая №1 от сграда с идентификатор 20465.504.1030.3 по 

кадастрална карта на гр. Девин с АОС №166/18.07.2001 г. Гореописаната част от 

недвижимия имот се отдава под наем - за извършване на спортна дейност - шахмат. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

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

гласува: 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 54, т. 1 от 

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

имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

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

отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот: помещение, с 

площ 28 кв. м., разположено на първи етаж , стая №1, от сграда с идентификатор 

20465.504.1030.3 по кадастрална карта на гр. Девин, с АОС №166/18.07.2001г. 

публична общинска собственост, находящо се в гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, с 

начална тръжна цена от 50.40 лв. Горепосочените части от недвижимия имот се 

отдават под наем – за осъществяване на спортна дейност – шахмат. 

 

2. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

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

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Владимир Стефанов Митев – „ЗА” 

Галя Иванова Белберова – „ЗА” 

Джамал Байрам Читак – „ЗА” 

Дияна Асенова Чаушева – „ЗА” 

Елена Георгиева Андонова – Копаранова - „ЗА” 

Здравко Митков Стоянов - „ЗА” 

Младен Златков Корчев –  „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Невен Емилов Устов – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Севдалина Чавдарова Спахиева – Брезалиева - „НЕ ГЛАСУВА” 

Христина Тошкова Димитрова – „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юлиян Страхилов Любенов –  „ЗА” 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 17 

Приема се. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред  

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

Г-н Чаушев: -  В канцеларията на общински съвет няма входирани  

писма и предложения. Вие ако имате нещо заповядайте. Заповядайте г-жо 

Тодорова. 

Г-жа Тодорова: - Искам да използвам възможността, да поздравя 

кмета на Община Девин че подписа договор за саниране на двата блока е 

„Кольо Фичето” № 1 и 2 което е голям успех, защото сме едни от първенците 
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Девин и Златоград много съм щастлива от този факт защото знам през какви 

перипетии трябваше да преминем, както и аз както и ръководството, за да 

стигнем до този успех. Благодаря ви господин Даскалов на вас и на целия 

екип.  

Г-н Чаушев: - Благодаря и аз. 

Г-н Даскалов: - Аз също благодаря за оценката, която давате за 

нашата работа и отново заявявам, че този успех не е само мой, а то е успех на 

целия екип с който работя, а също така и на вас на общинските съветници, 

защото няма как да се случват нещата, без да имаме единомислие и да вземем 

правилните решения. Наистина специално тоя проект си струва, човек да се 

гордее с него, защото наистина минахме наистина през много перипети имаше 

несъгласие от ръководството на едната кооперация в града, която има една 

пета част от блоковете и без декларация за съгласие нямаше, как да 

преминем напред и това се случи буквално 10-15 дни, преди последния срок 

за подаване на документите, а от друга страна този втори прием, класацията 

се извършваше на конкурентен принцип, а не както при първия прием, 

определените пари , ако може да си ги изразходваме и от 32 подадени 

проектно предложение нашето проектно предложение е класирано на 6- то 

място, а още 50-60 са останали. Мисля , че имаме основание да се гордеем за 

това нещо. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Заповядайте г-жо Василева. 

Г-жа Василева: -  Аз също имам питане, бях впечатлена от работата и 

изпълнението на проектите. Искам да попитам тази сума за басейна, дали е 

съгласувана със специалисти……/не се чува/. Тук имаме един въпрос, към вас, 

имам, информация, че ще затваряте ОДК. Имали нещо такова в тези приказки.  

Г-н Чаушев: - Благодаря г-жо Василева. Заповядайте г-н Даскалов. 

Г-н Даскалов: - Най напред благодаря  и на вас за оценката  и за 

работата на екипа. Сумата която е определена за реконструкция на басейна, 

също е съгласувана със специалисти, със  строители, с хора които са 

изграждали такива съоръжения. Много по-различно е да се изгради, едно 

хидротехническо съоръжение, което ще бъде там басейна, топилата и новата 

постройка. Така, че тази сума пак казвам, че е съобразено със специалисти. 

Ако те не бъдат похарчени тези пари, естествено, че остатъка, ще го предадем 

някъде другаде. Ако има фирма, която ще се яви и  която ще даде по-малка 

сума. Естествено е, че основният критерий е  тази фирма, която ще даде най-

ниската, като сума оферта. По отношение на детския комплекс, нямам такава 
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информация и нямам намерение да го затваряме, то работи прекрасно. Там 

има около 50 гайдари,  има много танцови групи, певчески групи и 

художници, просто нямаме никакво намерение там да пипаме нещо. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Заповядайте г-жо Чаушева. 

Г-жа Чаушева: - Аз също искам, да взема отношение по въпроса за 

детския комплекс. Най-малкото се, чувствам морално задължена, защото 

повторното му отваряне и създаване, мина през моите ръце и труд. До мен 

също достигна информация от родители включително водих разговори с 

директора на детския комплекс  г-жа Вишанина. Тревогите са свързани със 

следното: Учителят който води групите по занимания - сръчни ръце, рисуване 

и други. В тези групи посещават доста от децата и то най-вече и то най- вече 

от по-малко възрастовата група. В предвид това, че учителя, който  е на 

редовно място там е с изтекло майчинство. Значи след като тя заявила 

желание, след майчинството, да се ползва отпуските. Учителят който е 

замества бил освободен. Директора е идвал и разговарял, мисля, че с вас 

господин Даскалов, може и да бъркам. Този учител който е замествал е 

свободен. Другия все още няма да се връща. В един момент тези деца остават 

без учител. Групите се само разпадат, което означава, че комплекса е 

поставен в риск, тоест молбата на директора е била да се просто е да са 

намери възможност за няколко месеца два три или четири, докато се завърне 

титуляра, да се подсигури заплата на този човек на този учител. Толкова ли 

нямаме възможност, наистина ако така стоят нещата, да си подсигури заплата 

на този учител, за да може децата, да не си прекъсват заниманията, да има, 

къде да ходят в свободното си време и комплекса да не се поставя под риск. 

Знаете, че бюджета колегите не знам дали знаят но тук има директори на 

училища които са наясно, че бюджета се формира от броя на децата. Това 

означава, че ще паднат приходите за детския комплекс. Той наистина може да 

бъде в риск от затваряне, което разбира се, не бива да се допуска. Така, че 

разговаряно ли е с вас, как стоят нещата и по отношение на тези групи 

защото родители буквално точно това казват, че децата вече не могат, да 

ходят, там, защото нямат учители. Благодаря г-жо Чаушева. Заповядайте г-н 

Даскалов. 

Г-н Даскалов: - Госпожо Чаушева, аз пък ви казвам, че ние нямаме 

намерение да затваряме общинския детски комплекс. Разговор с мен на тази 

тема не е воден, нито пък някой е идвал да ми се оплаква. Знам само, че 

госпожата която водеше тези кръжоци така да ги наречем е била освободена 

поради завръщането на титуляра на който му е изтекло майчинството. Никой 
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не ми е поставил въпроса да продължи старата учителка  по времето на 

използването на редовните или неплатени отпуски на  титуляра. Така, че тя 

имаше едни претенции само за неполучени заплати. Удовлетворихме и 

претенциите, платихме всичко, което е изработила до момента.  Ако е 

възникнал този въпрос, този проблем с титуляра, ще потърсим начин да го 

разрешим. Благодаря. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Даскалов. Заповядайте г-жо Чаушева. 

 Г-жа Чаушева: - Моята молба е същата в тази посока наистина да се 

види точно, аз също поемам ангажимент, как стоят нещата и ако наистина се 

касае за подсигуряване на учител за няколко месеца по добре да се поемат 

нещата наистина отколкото, децата да прекъснат заниманията си да ги и да ги 

загубим, като клиенти както се казва на детски комплекс. Все пак го правим в 

интерес на децата. Така, че аз също поемам ангажимент, ако трябва ще дойда 

при вас да решим  заедно проблема. 

Г-н Чаушев: - Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-н Стоянов. 

Г-н Стоянов: - Искам да попитам за на лежащите  проблеми в Настан. 

Докъде стигнахме с водата, с улиците, със спортната площадка. 

Г-н Чаушев: - Благодаря г-н Стоянов. Заповядайте Даскалов. 

Г-н Даскалов: - В Настан всички виждате,  че е променен центъра на 

два пъти там се правеше ремонт монтирана е вече новата детска площадка и 

осветена, циментирана е почти цялата улица „Стефано” покрай реката 

останала е една малка част която ще бъде довършена с новия бюджет. Ремонт 

на читалището се извърши както казах, че до празника на квартала на Настан 

ще бъдат поставени и пердетата на читалището. Улица „Планинско цвете” 

всички знаете, че е заложен цялостен ремонт, парите от заема, предполагам,  

че до няколко дни ще факт. Вече имаме сключен договор с финансова 

институция. Друго направихме и тази улица от моста, която е изходна на 

квартала, черната, която там направихме една шахта, за да отклоняваме 

водата  да не тече по улиците или в къщите на хората. Досега нямаме 

средства там да я асфалтираме. А за водата най-накрая имаме изготвен проект 

за водата очакваме финансирането. имаме изготвен проект който трябва да е 

подложен на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и 

може би, ако започне реконструкцията на водопровода, тя ще бъде поетапно 

защото е на стойност около четири милиона лева. Много е труден теренът 

малки уличките, тесни са. Имаме изготвен проект който е заплатен от 

министерството след няколко ходене до София и няколко контакти сега със 
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заместник-министъра, тогава министър, осигурихме ги те не са от бюджета на 

общината, а са от МРРБ, спазихме всички срокове имаме готов проект. Аз за 

площадката тя за нея очаквам в най-скоро време от десетина-петнайсет дни 

да бъдем поканени във фонд Земеделие тя е на 99% мога да кажа че е 

одобрена за финансиране. Така, че ще започне строежа на спортната 

площадка, както на 99% процента мога да кажа че са осигурени парите  по 

програмата  за развитие на селските райони и площадката е по тази програма. 

За улиците от крайните къщи на квартал Врътлек до гробищният парк, тази 

улица също е между първите класирани и за нея 99% ще получим 

финансиране.Това е по думите на заместник директора на държавен фонд 

Земеделие Атидже Вели. Преди три дни съм говорил с нея, както пътя за 

Лесичево, пак преди два-три дена когато бях в София държавен фонд 

Земеделие подписаха последния анекс за ремонта и реконструкцията на пътя 

до Лесичово.  

Г-жа Василева: - За да има по голямо поле за изява никъде ние не 

взехме решение за разпределение на конкретните дейности и ви моля, когато 

се разпределят тези средства всички да сме заедно и да се следят нещата.  

Г-н Чаушев: - Други  колеги. Заповядайте  г-н Даскалов. 

Г-н Даскалов: - На 31 декември ние подготвихме искането и го 

изпратихме до Министерството на финансите за искане за поемане на дълг от 

210 хиляди лв. за разплащане на стари неизплатени заплати учителски и не 

учителски персонал в детските градини. Всички знаете, това е проблем от 

седем-осем години назад. Винаги към края на годината средствата не 

достигат,  чака се новия бюджет, като се приеме, тогава се разплащат старите 

и непрекъснато сме и се въртим в един омагьосан кръг и по искане от 

Министерство на финансите, разговарях с министъра на образованието в 

събота на една среща в Пампорово, той пое ангажимента да говори с министър 

Владимир Горанов министър на финансите, А преди два дни се чух с 

министъра на образованието той каза че е говорил поел ангажимент Аз също 

ще направя една среща с него и след това ще ви дам по-конкретен отговор. 

Г-н Чаушев: - Други  колеги. Заповядайте  г-н Стоянов.  

Г-н Стоянов: - Нещо да ми кажете за входната артерия на града. 

Г-н Даскалов: - По отношение на Входната артерия на града, новата 

министърка на регионалното развитие и благоустройство Петя Аврамова 

заедно с Нанков и с депутата от ГЕРБ Красимир Събев, обяснихме, какво е 

положението, казаха, че има поет ангажимент от Правителството. В момента 
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това нещо, този въпрос се разглежда в Агенция Пътна инфраструктура. 

Надявам се, че ще ни финансират. Многократно сме го поставили въпроса то 

понеже това е Републиканска пътна мрежа, а не е общинска и то трябва да се 

изпълни от АПИ. Ние как да влагаме пари, когато не е наша собственост но 

постоянно сме в контакт и продължаваме да търсим от тях съдействие и пари, 

за да могат, да ги планират в бюджета на АПИ, за да може да се осъществи 

ремонта на входните артерии.  

Г-н Чаушев: - Благодаря. Други  колеги. Предполагам, че така 

изчерпихме темите които ви интересуват. Поради изчерпване на дневния ред 

закривам днешното заседание на общински съвет. Благодаря Ви за участието. 

 
 
 
 
РУСИ ЧАУШЕВ 
Председател на Общински съвет – Девин 
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