
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 3 от 18.12.2019 година 

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

18.12.2019 година /сряда/ от 10:00 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 15, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

 

Слави Бочуков – Изп. директор на „БКС - Девин” ЕАД гр. Девин 

Инж. Стоян Рахнев - Ст. Специалист „СДОТД” 

 

Гости:-Граждани на Община Девин 

 

Заседанието на Общински съвет бе открито от г-жа Наташа Василева –

председател на Общински съвет – Девин. 

 

Г-жа Василева: – Уважаеми колеги общински съветници, Уважаеми г-н 

Иванов, добре дошли на днешното редовно заседание на общински съвет.  

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 15. 

Отсъстват двама общински съветника г-н Фезов, койти е в болничен и г-н 

Поюклийски, който преди малко се обади възникнали са проблеми и спешно пътува 

към болницата в Смолян. Така, че имаме кворум и можем да открием днешното 

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

Преди да започнем заседанието искам да ви съобщя, колегите, които присъстваха на 

комисиите са информирани, но сега за останалите, че двама наши колеги общински 

съветници напуснаха по собствени причини общинския съвет. Това са г-н Димитър 

Кисьов и г-жа Диана Чаушева. Спазена е законовата процедура съгласно чл. 30, ал. 

4, т. 3, чл. 5 и 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 

както и чл. 26, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 

общински съвет Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация. Това са колеги от листата на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА 
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ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ). Следващи по ред в листата са г-н Андрей 

Кехайов и г-н Ясен Низамов. Съгласно чл. 30, ал. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 26 ал. 3 от Правилника на 

общински съвет Девин преди началото на първото заседание на общински съвет 

Девин, което се провежда не по-късно от един месец след влизане в сила на 

решението на Общинската изборна комисия, председателят е длъжен да уведоми 

общинските съветници за обстоятелствата, а новите общински съветници е 

необходимо да положат клетва, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Колеги тук ще поканя г-жа Зелма 

Белберова - Председател на Общинската избирателна комисия да ни запознае с 

решенията на комисията. Заповядайте г-жо Белберова. 

 

Г-жа Белберова:- Добър ден в Общинска избирателна комисия Девин 

постъпиха заявления за освобождаване на избрани съветници и с предишното 

решение на комисията 115 от 28.10.2019 г. Във връзка с това общинската комисия 

проведе заседание и взе следните решения: 

 

РЕШЕНИЕ № 137-2109 МИ 

Девин, 05.12.2019 г. 

ОТНОСНО: Прекратяване пълномощията на общински съветник и избор на 

следващ от листата на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП 

за БЪЛГАРИЯ) 

В Общинска избирателна комисия 2109 Девин е постъпило заявление с вх.№ 

188 /04.12.2019 г от общинския съветник Димитър Емилов Кисьов, обявен за избран 

за общински съветник в Общински съвет Девин с Решение № 115 – 2109 МИ / 

28.10.2019 г , чрез Общински съвет Девин, вх. № КО -314/03.12.2019г. В него се 

посочват обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията му- по 

лични причини. 

След като се запозна със съдържанието на постъпилото заявление и 

установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, както и 

на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия 2109 Девин, 

РЕШИ: 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Димитър Емилов Кисьов, като общински 

съветник от листата на МК БСП за  БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, 
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БСП за БЪЛГАРИЯ) в Общински съвет Девин и АНУЛИРА издаденото удостоверение 

№ 6/ 28.10.2019 г. от ОИК 2109 Девин. 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Общински съвет Девин 

следващия в съответната листа кандидат на МК БСП за  БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА 

ПРАВА И СВОБОДИ, БСП за БЪЛГАРИЯ) Андрей Рашков Кехайов. 

ИЗДАВА удостоверение на избрания Андрей Рашков Кехайов за общински съветник 

в Общински съвет Девин, № 27 от 05.12.2019 г. 

След това постъпи още едно заявление в Общинска избирателна комисия 

2109 Девин и във връзка с него ОИК проведе заседание на 13.12.2019 г. и взе 

следното решение: 

РЕШЕНИЕ № 138-2109 МИ 

Девин, 13.12.2019 г. 

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на общински съветник и избор на 

следващ от листата на МК БСП за БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, БСП 

за БЪЛГАРИЯ) 

В Общинска избирателна комисия 2109 Девин е постъпило  заявление с 

вх.№ 191 / 12.12.2019 г от общинския съветник Дияна Асенова Чаушева, обявена за 

избрана  за общински съветник в Общински съвет Девин с  Решение № 115 – 2109 

 МИ / 28.10.2019 г., чрез Общински съвет Девин, вх. № КО – 328 / 11.12.2019г.  В 

него се посочват обстоятелствата за предсрочно прекратяване на пълномощията – 

лични причини. 

След като се запозна със съдържанието на постъпилото заявление и 

установи, че обстоятелствата за прекратяване на пълномощията са налице, както и 

на основание чл. 87, ал. 1, т. 24, чл. 458, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска 

избирателна комисия 2109 Девин, 

РЕШИ: 

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Дияна Асенова Чаушева, като общински 

съветник от листата на МК БСП за  БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, 

БСП за БЪЛГАРИЯ) в Общински съвет Девин. АНУЛИРА издаденото удостоверение 

№7/28.10.2019 г. от ОИК 2109 Девин. 

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник в Общински съвет Девин следващия в 

листата кандидат на МК БСП за  БЪЛГАРИЯ (ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ,БСП 

за БЪЛГАРИЯ) - Ясен Северинов Низамов. 
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ИЗДАВА удостоверение на избрания Ясен Северинов Низамов за общински съветник 

в Общински съвет Девин, № 28 от 13.12.2019 г. 

И двете Решения подлежат на обжалване пред Административен съд гр. Смолян в 14 

- дневен срок от обявяването им. 

 

Г-жа Василева: - Благодаря ви г-жо Белберова. Весели празници. Колеги 

както вече казах, съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация новоизбраните общински съветници трябва да положат 

клетва, затова ви приканвам да станем. Новоизбраните общински съветници 

повтаряйте след мен: 

Заклевам се в името на Република България 

да спазвам Конституцията и законите на страната 

и във всичките си действия 

да се ръководя от интересите на гражданите от община Девин  

и да работя за тяхното благоденствие. 

„ЗАКЛЕХ СЕ” 

 

Благодаря ви колеги. Честито. Колеги, пред вас има клетвени листове, моля 

подпишете ги. Пожелавам ви много здраве и един успешен и ползотворен мандат. 

Колеги, продължаваме заседанието по обявения дневен ред. Всички вие разполагате 

с дневния ред и сте запознати с него. Имате думата за предложения. Ако ми 

разрешите, аз искам да направя предложения на основание чл. 67 ал. 1 от 

Правилника на общински съвет Девин. Пред вас има раздадени четири докладни: 

 

 - Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 16.12.2019 г. относно: Избиране 

на членове на ПК „ОМДСТК” и ПК „ЗСПЕ”. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 
Мотивите за ДЗО – 200 от 16.12.2019 г. относно: Избиране на членове на ПК 

„ОМДСТК” и ПК „ЗСПЕ” са във връзка с напускането на колегите общински съветници 

и предлагане на техните места нови членове.  

 
- Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 13.12.2019 г. относно: Одобряване 

на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

„Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД с начало 

новопроектирана шахта на „Михалково” АД в ПИ 48547.44.9 по КК /стар номер по 

КВС 000625/ и край ПИ 48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 149004/, с. 

Михалково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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- Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 13.12.2019 г. относно: Одобряване 

на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

„Съществуваш ведомствен водопровод  собственост на Община Девин, с начало КЕИ 

„Персенк – 1” и „Персенк – 2”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, 

Община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и край в ПИ 

48547.44.9 по КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на 

имота по КВС 000625/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

- Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2019 г. относно: Одобряване 

на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

Новопроектиран водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк -1”, „Персенк 

-2”, „Персенк -3” и „Персенк -4”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. 

Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и 

край в новопроектирана разпределителна шахта, находяща се в ПИ 48547.44.9 по 

КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 

000625/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

  

Колеги, мотивите за внасяне на тази ДЗ са че следващата редовна сесия ще 

бъде може би след един месец. Тук ще се спести време, а са необходими по бързи 

действия относно осъществяването на заложените цели относно тези ДЗ. Искам да ви 

кажа, че ако ние приемем тези ДЗО да влезнат в днешния дневния ред по време на 

почивката постоянната комисия по „УТОССГС”, ще направи среща с г-н Иванов, за да 

се внесе яснота, след което в залата също ще ви информираме. Така, че колеги 

мисля, че няма да има проблем относно информацията по тези докладни. Предлагам 

като допълнения в точка 25 да влезе ДЗО – 200 от 16.12.2019 г., в точка 26 да влезе 

ДЗО – 197 от 13.12.2019 г., в точка 27 да влезе ДЗО – 198 от 13.12.2019 г., в точка 

28 да влезе ДЗО – 199 от 13.12.2019 г. към ДР, а точка 25, която предварително е в 

обявения дневен ред да стане точка 29. Това е моето предложение. Благодаря ви. 

Други предложения. 

Виждам, че няма други предложения и затова предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, които направих в Дневния ред да влезнат 

четирите докладни записки: 

- предлагам в точка 25 да влезе ДЗО – 200 от 16.12.2019 г., в точка 26 да 

влезе ДЗО – 197 от 13.12.2019 г., в точка 27 да влезе ДЗО – 198 от 13.12.2019 г., в 

точка 28 да влезе ДЗО – 199 от 13.12.2019 г. към ДР, а точка 25, която 
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предварително е в обявения дневен ред да стане точка 29, който е съгласен с така 

направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

 

Точка 25 от предварително раздадения Дневния ред става т. 29. 

 

Г-жа Василева:- Зачита проекта за Дневен ред на днешното заседание на 

Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 11.11.2019 г. относно: 
Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация - Девин 

и звената към нея. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 13.11.2019 г. относно: 
Определяне на нов представител на община Девин в Общото събрание и 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска 

група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 13.11.2019 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за избор на 

изпълнител на автобусната линия Девин - Триград от общинската транспортна схема 

за обществен превоз на пътници на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 20.11.2019 г. относно: 
Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР /Подробен устройствен план - План 

за регулация/ за част от УПИ -I -171, 177, 174 в кв. 31, част от УПИ - I - 

Озеленяване и плевни и част от УПИ VI Озеленяване и плевни в кв. 30, промяна на 

УР /Улична регулация/ от о.т. 145 през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и обособяване 

на ново УПИ III - 177, кв. 31 /в рамките на имот пл. № 177/ по плана на с. Гьоврен. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 25.11.2019 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение № 

28/28.03.2019 г. на Общински съвет - Девин и Договор № Д-218 от 18.04.2019 г., 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

7 
 

сключен между Община Девин и Народно читалище „Назъм Хикмет - 1948”, с. 

Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 25.11.2019 г. относно: 
Определяне на представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на 

Асоциацията на родопските общини. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 03.12.2019 г. относно: 

Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план за изграждане на обект 

"Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003”, в м. „Гашня”, с. Селча, 

община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 10.12.2019 г. относно: Промяна 

на предназначението на имоти общинска собственост от земеделска територия в 

горска територия. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 10.12.2019 г. относно: 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 15.11.2019 г. относно: Приемане 

на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване” за 2020 г. и определяне размера на такса 

„Битови отпадъци” за 2020 г. на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на 

националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 
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13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне представител на Общински съвет - Девин за член на Областен съвет за 

развитие. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 09.12.2019 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

за второто и третото тримесечие на 2019 година. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и 

семейства в риск - гр. Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин". 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в 

Община Девин”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост за 

младите хора”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост за 

младите хора”. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор № 

BG 05М9ОР001-2.040-0097-С01. Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”, съфинансиран 

от Европейския социален фонд. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 10.12.2019 г. относно: Избиране 

на член и председател на ПК „УТОССГС” и член на ПК „ОМДСТК”. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 
 

24. Предложение с Вх. № КО – 322 от 09.12.2019 г. относно: Определяне на 

представител в Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България за мандат 2019 - 2023 година. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

25. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 16.12.2019 г. относно: Избиране 

на членове на ПК „ОМДСТК” и ПК „ЗСПЕ”. 

Докладва: Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 
 
26. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 13.12.2019 г. относно: 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

„Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД с начало 

новопроектирана шахта на „Михалково” АД в ПИ 48547.44.9 по КК /стар номер по 

КВС 000625/ и край ПИ 48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 149004/, с. 

Михалково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

27. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 13.12.2019 г. относно: 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

„Съществуваш ведомствен водопровод  собственост на Община Девин, с начало КЕИ 
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„Персенк - 1“и „Персенк - 2“, находящи се  в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, 

Община Девин, област Смолян  /стар номер на имота по КВС 000299/ и край в ПИ 

48547.44.9 по КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на 

имота по КВС 000625/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

28. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2019 г. относно: 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

Новопроектиран водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк -1“, „Персенк 

-2“, „Персенк -3 и  „Персенк -4“, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. 

Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и 

край в новопроектирана разпределителна шахта, находяща се в ПИ 48547.44.9 по 

КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 

000625/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги, съгласно чл. 18, ал. 3 от Правилника при 

участие на Председателя на общински съвет в разисквания по даден проект 

за решения заседанието се ръководи както и в предходните сесии ви 

съобщих от заместник председател или от избран общински съветник. Тъй 

като ние нямаме заместник председател, а ще се наложи да дебатираме 

докладни внесени от мен, затова ви моля в началото да изберем общински 

съветник за осъществяване на тази дейност. Имам предложение това да бъде 

г-н Руси Чаушев. Той е с опит и мисля, че най добре той ще се справи, но ако 

вие имате други предложения, заповядайте. Виждам, че няма други 

предложения и затова предлагам процедура за прекратяване на 

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

 

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

 

Колеги, който е съгласен г-н Руси Чаушев, съгласно чл. 18, ал. 3 от 

Правилника на общински съвет да заеме мястото, моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

15. Приема се. 

Заповядайте г-н Чаушев. 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 171 от 11.11.2019 г. относно: 

Одобряване на общата численост и структурата на Общинска администрация - Девин 

и звената към нея. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата за 

предложения относно тази ДЗ. Аз искам да направя едно предложение да 

добавим, че е считано от 28.10.2019 година, защото от тогава в ЗМСМА има 

промяна и да изглежда така: 

- Изменя общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Девин и звената към нея, приета с Решение N° 208 от 

28.11.2014 г., изм. с Решение № 19 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – 

Девин, в частта по т. IV. Кметства и населени места, считано от 28.10.2019 

година и одобрява това, което следва изписано в ДЗ.  

Колеги други предложения. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, които направих:  

- Изменя общата численост и структурата на Общинска администрация – 

Девин и звената към нея, приета с Решение N° 208 от 28.11.2014 г., изм. с Решение 

№ 19 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – Девин, в частта по т. IV. Кметства и 

населени места считано от 28.10.2019 г. и одобрява. 

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

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 5 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 и ал. 2, във връзка с чл. 46 „а”, ал. 1 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация,  
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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя общата численост и структурата на Общинска 

администрация – Девин и звената към нея, приета с Решение N° 208 от 

28.11.2014 г., изм. с Решение № 19 от 26.11.2015 г. на Общински съвет – 

Девин, в частта по т. IV. Кметства и населени места считано от 28.10.2019 година 

и одобрява: 

1.1. Обща численост и структура по т. IV. Кметства и населени места, както 

следва: 

№ по 
ред Отдел / Звено / Длъжност Брой 

IV Кметства и населени места 21 

А Кмет на кметство 8 

Б Кметски наместник 5 

В Служители в кметства 8 

 

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

гласува: 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 172 от 13.11.2019 г. относно: 
Определяне на нов представител на община Девин в Общото събрание и 

Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска 

група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Имате думата за мнения и 

предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам да прекратим с 

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

 

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

 

Г-н Семчев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, Колеги и 

гости към това решение искам да предложа да бъде освободен досегашния 

представител на общината и след това да бъде избран нов, тъй като все пак има 

решение на общинския съвет и си спомням, че не беше до края на мандата.  
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Г-жа Василева:- Имахме процедура по прекратяване на разискванията и 

гласувахме. 

 

Г-н Семчев:- Добре.  

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 6 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 и ал. 2 от ЗМСМА,  
 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя Здравко Владимиров Иванов – Кмет на община Девин, да 

представлява община Девин в заседанието на Общото събрание и Управителния 

съвет на „Местна инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - 

Девин - Доспат”. 

 

2. Възлага на Здравко Владимиров Иванов – Кмет на община Девин, да 

подписва всички необходими документи във връзка с работата на „Местна 

инициативна рибарска група „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: Батак - Девин - Доспат”. 

 

3. Упълномощава Кмет на община Девин да извърши всички необходими 

действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 
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Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 173 от 13.11.2019 г. относно: Даване 

съгласие за обявяване на процедура по реда на глава 26 от ЗОП за избор на 

изпълнител на автобусната линия Девин - Триград от общинската транспортна схема 

за обществен превоз на пътници на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Достатъчно се дебатира по 

време на заседанието на постоянните комисии към общински съвет. Ако 

имате нещо допълнително, което мислите да предложите и да питате, имате 

думата. Заповядайте г-н Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Имам питания тази линия само от Девин - Триград ли е или 

минава и през село Гьоврен, защото отклонката е само един километър, а пък това е 

най-голямото село, което е с най-малко  обезлюдяване  нали. Има нужда на 

населението да бъде обслужвано от тази линия. Минава ли през село Гьоврен или е 

директно за Девин. Това ми е питането. Може да се е дебатирало, но не съм 

присъствал тогава, извинявам се за което. 
 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Низамов. Заповядайте г-н Иванов. 
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Г-н Иванов:- Тъй като дебатите по докладната записка каква да бъде 

линията са извършени някъде юни, юли месец, ще поканя г-н Рахнев, за да разясни 

каква е транспортната схема, за да можем да видим дали автобусът минава през 

Гьоврен. 

 

Г-жа Василева:- Мисля, че не след като тук не е описано. Предполагам, 

че трябва да се иска и желанието на фирмата, която превозва. 

 

Г-н Низамов:- Има двама съветника тук от Гьоврен да си изкажат 

мнението. 

 

Г-жа Василева:- Нека да дадем думата на г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

колеги доста дълго тази линия се изпълнява минавайки през Гьоврен всеки божи ден 

и то незаконно досега. Всеки ден минава, което е добре за населението, защото пак 

се използва линията, но е хубаво да си направи наистина законно транспортната 

схема и да се добави може би Гьоврен. В крайна сметка тя е в полза на населението. 

Не знам дали ще ощетим общината да плати. Нямам представа как се възлагат тези 

поръчки. 

 

Г-н Низамов:- То е километър и половина. 

 

Г-н Шанов:- Би било добре за всяко едно населено място досега минаваше 

всеки ден. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Колеги и 

гости предлагам една промяна в т. 1 в проекта за решение в следния смисъл. В 

момента знаем, че има сключен договор с фирма, която изпълнява въпросната линия 

договора, който е до 04.07. 2020 г. По презумпция, ако и някой друг се яви на тази 

обществена поръчка и спечели някой различен от сега действащия изпълнител е 

възможно да се получи конфликт между двамата, защото на този изпълнител, който 

в момента изпълнява линията ще трябва да му се прекрати договора, което не е 

хубаво в нашия малък район да се създават такива конфликти. Затова предлагам 

изменение в т. 1 като определя срока на договора с избрания изпълнител да започва 

от 05.07.2020 година до 29.01.2021 година в условията за обществената поръчка. 

 

Г-жа Василева:- Други предложения.  
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Г-н Иванов:- Ще извикаме г-н Рахнев да разясни въпроса. 

 

Г-н Чаушев:- Г-н Шанов каза, че в момента автобусната линия минава 

през Гьоврен обаче, тя явно не е включена в маршрута нали така, защото маршрута 

е само Девин - Триград без отбивка за Гьоврен и така нататък, но при новата 

обществена поръчка може да се включи като населено място през, което да минава. 

 

Г-жа Василева:- Колеги докато чакаме г-н Рахнев, аз имам предложение 

да гласуваме предложението на г-н Чаушев. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, г-жо Председател, Колеги даже тук е 

кметския наместник на село Кестен, ако става въпрос да се пуска обществена 

поръчка моята молба е нека да тръгва от Кестен, той така или иначе Армандо тръгва 

от Кестен. Да се направи наистина по надлежния ред да тръгва от Кестен даже, ако 

е необходимо да минава през Жребево, за да може останалите да не останат 

ощетени през Триград - Гьоврен и идва в Девин. В крайна сметка според мен така 

или иначе човека тръгва от Кестен, тъй като съм наясно, че е от там. Даже досега е 

трябвало да се даде това предложение сигурно е моя донякъде вината, тъй като, аз 

съм от предишния мандат и не сме го дообмислили това нещо. Не е идвало на дневен 

ред според мен, а е трябвало да бъде на дневен ред. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Шанов. Г-н Рахнев е тук. 

Г-н Рахнев има питане относно докладната записка автобусната линия до 

Триград ще преминава ли през Гьоврен и каква е възможността да се ходи до село 

Кестен. 

 

Г-н Рахнев:- Значи това е линия, която е одобрена с писмо от областния 

управител в смисъл договора е сключен до 04.07.2020 г. С разрешение на областния 

управител, а тя е включена в общинската транспортна схема тази година не мога да 

кажа кой месец, но мисля, че беше края на май, когато се приемаше промяна в 

транспортната схема на общината и за да се полагат субсидии на тази линия, тя 

трябва да премине по Закона за обществените поръчки и процедура. Вече ваше 

право е да дадете в какъв срок да бъде сключен договор, тъй като на 29.01.2021 

година приключват болшинството от договорите с транспортните фирми и по 

линиите на общинската транспортна схема. В тази връзка по писмото на областния 

управител ние махнахме софийската и смолянската и останаха само линиите на 

общината. Аз съм дал на Моллов да качи на сайта на общината само линиите, които 

са приети с решение на общински съвет Девин и касаят Девин и селата, а другите, 

те са от областната транспортна схема и републиканската транспортна схема.  

 

Г-жа Василева:- Заповядайте, г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Г-н Рахнев, ние това го знаем. Въпроса беше следния тази 

линия, която ние сега ще обявяваме като обществена поръчка може ли да включим 

да минава през Гьоврен да стига и до Кестен евентуално. 

 

Г-н Рахнев:- В маршрутно разписание го има и Гьоврен 

 

Г-н Чаушев:- Говорим специално за тази линия има ли го в разписанието. 

 

Г-н Рахнев:- Добре сега ще го разпечатам и ще се върнете към дам. Има 

го. 

 

Г-н Чаушев:- Не, не. Има го Гьоврен, а каква е възможността при 

обявяването да стигне до Кестен. 

 

Г-н Рахнев:- Мисля, че в девет часа трябва да мине през  Гьоврен. 

 
Г-н Чаушев:- Добре това беше въпроса. А втория въпрос беше дали може 

да бъде пуснат да ходи до Кестен. 
 
Г-н Рахнев:- Да тръгне от Кестен. Там няма пътнико поток по мое 

виждане. Ако вие решите можем да променим Общинската транспортна схема да 

включим Кестен, Жребево и насам. Примерно да тръгва в 8 часа насам, но трябва да 

видим какъв ще е интереса. Кметските наместници трябва да си изкажат мнението, 

ако те в писмен вид примерно заявят това, аз ще подготвя докладна ще я обсъдим с 

г-н Иванов и няма никакъв проблем, но тогава пак трябва да молим областния 

управител да разреши на кмета на общината, който да възложи това разписание за 

максималния срок от две години, но може и една година, може и шест месеца. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Значи нещо не можахме да се разберем. Въпросът ми беше 

следният сега на нас ни предстои да вземем решение за обявяване на обществена 

поръчка на тази линия. Тази линия може ли да я удължим с новата обществена 

поръчка, която ще я обявим до Кестен. 

 

Г-н Рахнев:- Значи като вземе решение общински съвет за промяна на 

разписанието, ние пишем писмо до областния управител, след това пращаме му 

копие от решението. Предполагам, че той няма да откаже да разреши и кмета да 

възложи на който искам за определено време и след това ние пак, за да даде 
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общината пари, които дава Министерството на финансите – субсидия, трябва да е 

минала обществената поръчка. Това са етапите. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаеми г-н Кмете, Уважаема г-жо Председател на 

общинския съвет според мен дотук стана ясно, че има Заповед на областния 

управител според, която автобусната линия тръгва от Триград минава през Гьоврен 

и пристига в Девин и според мен е безсмислено оттук-нататък да губим време на 

целия общински съвет и да коментираме кога ще бъде обявена нова обществена 

поръчка по какъв начин. Той г-н Рахнев мисля, че беше ясен. Може да се предложи 

същото нещо, което се е предложило да бъде Гьоврен включено в тази заповед и да 

тръгва автобуса от Кестен през Жребево, Триград, Гьоврен и да пристига до Девин. 

До момента на етап провеждане на нова обществена поръчка по тази линия или по 

всички линия общо. Затова предлагам тази точка да отпадне от дневния ред на 

днешното заседание. 

 

Г-н Рахнев:- Аз съм на противното мнение. 

 

Г-н Иванов:- Аз искам, ако е удобно да обобщя, тъй като от това, което 

споделихте в момента транспортната схема е одобрена. Понастоящем областния 

управител с негово съгласие е сключен договор за тази линия. Договора в момента 

се изпълнява от фирмата, но, за да ползва субсидии трябва да бъде проведена 

обществена поръчка. Нали така г-н Рахнев. 

 

Г-н Рахнев:- Да. 

 

Г-н Иванов:- Това означава, че ние ако тръгнем да правим нова 

транспортна и договора е направен така, че обществената поръчка да се проведе за 

такъв срок, който да е до изтичане срока на останалите договори, които са. Това 

означава, че ние ако отложим гласуването на тази точка фирмата, която в момента 

извършва обществения транспорт няма да може да ползва субсидия, защото ще бъде 

отложено във времето докато се одобри нова транспортна схема, докато областния 

управител даде съгласието си за да се включи и Кестен в тази линия. 

 

Г-н Рахнев:- И двата варианта са легитимни и варианта на г-н Даскалов 

да предложим Кестен, Жребево, Триград, Гьоврен и насам и да напишем писмо до 

областния управител и той да го одобри, където той няма да откаже и да вървим 

стига общински съвет експедитивно да реагира. 

 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

19 
 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Рахнев. Аз имам едно предложение, 

за да вървят нещата по-нататък нека да гласуваме тази докладна, а вие г-н Рахнев 

да изготвите нова докладна като направите разбира се проучванията и да я внесете 

докладна допълнително да се разшири тази транспортна линия. Благодаря ви. 

 

Г-н Иванов:- Така като предложение колко време нали, ще е необходимо, 

ако сега тази докладна бъде оттеглена и не бъде гледана, за да съгласуваме 

абсолютно всичко с областния управител. 

 

Г-н Рахнев:- Два месеца. 

 

Г-н Чаушев:- За следваща сесия ще можем ли да получим някакво 

съгласуване от областния управител. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Иванов да го оставим за следваща сесия. Вие 

да направите организацията това да се случи в рамките на един месец, 

молба към вас. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Мисля, че е много по -разумно и резонно да се оттегли 

докладната, за да може да се формулира по правилния начин, тъй като сега, ако 

вземем това решение, той няма да бъде задължен да минава нито през Кестен, нито 

през Гьоврен. Не е ЗОП, който ще играете за 20 милиона или нещо подобно. Въпроса 

са две писма в крайна сметка, ако е необходимо съдействие ще съдействаме с 

каквото можем и ние, за да може да станат нещата както трябва. Това е моето лично 

мнение. 

 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- При това положение предлагам да оттегля докладната и да 

направя необходимите проучвания и следващия месец в зависимост от това какъв е 

резултата с комуникацията с областния управител и транспортната схема, ако и 

съответно като направим проучвания, за това колко жители от Кестен и колко често 

пътуват. Ако е възможно да се случи, ще внесе нова докладна, с която да бъде 

променена транспортната схема да се извърши съгласуването с областния 

управител, за да могат да бъдат включени Кестен и Гьоврен  

 
Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Докладната е оттеглена 

от вносителя. Продължаваме нататък. 

 
Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 
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4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 175 от 20.11.2019 г. относно: 
Одобряване на проект за изменение на ПУП - ПР /Подробен устройствен план - План 

за регулация/ за част от УПИ I -171, 177, 174 в кв. 31, част от УПИ I - Озеленяване и 

плевни и част от УПИ VI - Озеленяване и плевни в кв. 30, промяна на УР /Улична 

регулация/ от о.т. 145 през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и обособяване на ново УПИ 

III - 177, кв. 31 /в рамките на имот пл. № 177/ по плана на с. Гьоврен. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

информирам, че от ПК „УТОССГС” има положително становище по ДЗ. Имате 

думата за предложения и мнения по нея. Виждам, че няма и затова предлагам 

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

 

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

 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 7 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ,  
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява проект за изменение на ПУП - ПР /Подробен устройствен 

план – План за регулация/, за част от УПИ І - 171, 177, 174 в кв. 31, част от УПИ І – 

Озеленяване и плевни и част от УПИ VІ – Озеленяване и плевни в кв. 30, промяна на 

УР /Улична регулация/ от о.т. 145, през о.т. 144, о.т. 143 до о.т. 142 и обособяване 

на ново УПИ ІІІ - 177, кв. 31 /в рамките на имот пл. № 177/ по плана на с. Гьоврен. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 177 от 25.11.2019 г. относно: Искане за 

промяна разходването на част от определените средства по Решение № 

28/28.03.2019 г. на Общински съвет - Девин и Договор № Д-218 от 18.04.2019 г., 
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сключен между Община Девин и Народно читалище „Назъм Хикмет - 1948”, с. 

Грохотно. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги на заседанието на 

комисиите всички бяха запознати с тези ДЗ. Има положително становище от 

постоянните комисии по „БФЕФП” и „ОМДСТК”. Имате думата за питания и 

допълнения по нея.  

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, аз имам 

само един въпрос понеже много пъти и назад във времето се е гласувало такива 

докладни записки, с които се иска промяна в разходването на тези средства от едно 

мероприятие за друго. Въпроса ми е това участие осъществено ли е или предстои да 

бъде осъществено, защото от докладната записка не става ясно дали е осъществено 

или неосъществено това нещо. Ако някой може да ми отговори на този въпрос. 

 

Г-жа Василева:- Аз мисля, че тези средства, тъй като са за 2019 година 

следва да бъде осъществено. Няма как ние гласуваме за 2019 година. 

 

Г-н Чаушев:- Защото практиката назад в ДЗ доказва, че средствата са 

изразходени и само се актуализират.  

 

Г-жа Василева:- Тези средства сме ги гласували затова читалище за 2019 

в бюджета. След като искат и имат питане следва, че точно тези средства от 2019 

година - неизползвани, няма как сега следващите дни края на годината да се 

използват за пътуване. 

 

Г-н Иванов:- Аз искам да допълня нещо, председателката и секретаря на 

читалището бяха при мен и споделиха, че тъй като тези средства, които са 

предвидени за участие в планувани фестивали и те не са посетили подобен 

фестивал, не са изразходвали средствата и желаят да отидат на обмяна на опит в 

Панагюрище. Сега, въпроса на г-н Чаушев, дали вече те са ходили или предстои да 

ходят. Не мога да отговоря на този въпрос дали са ги изразходвали вече. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Чавдарова. 

 

Г-жа Чавдарова:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема Г-жо Председател от 

снимковият материал, който съм виждала от село Грохотно, децата посетиха град 
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Панагюрище. Мисля, че миналата или по-миналата седмица като дата ще ви излъжа, 

но знам, че децата посетиха град Панагюрище и мисля, че са изразходвани средства. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

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

Колеги и гости в залата тук става въпрос, че тези средства са гласувани, те са за 

това читалище просто те решават и желаят от нас да гласуваме част от тези средства 

всъщност да бъдат прехвърлени от един параграф в друг нищо повече. Така, че 

предлагам прекратяване на разискванията. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Тодорова. Има предложение за 

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

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 8 

 

На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие част от определените средства по Решение № 

28/28.03.2019 г. на Общински съвет–Девин и Договор № Д-218 от 18.04.2019 г., 

сключен между община Девин и Народно Читалище „Назъм Хикмет-1948” с. 

Грохотно, в размер на 840 /осемстотин и четиридесет/ лева да бъде използвана за 

пътуване на детски танцов състав при НЧ „Назъм Хикмет - 1948”, с. Грохотно до гр. 

Панагюрище с цел обмяна на опит в танцовото изкуство с школа за народни танци 

„Балканджии”. 

2. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на Решението. 

 

3. Допуска незабавно предварително изпълнение по чл. 60 от АПК. 
 
Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 
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6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 178 от 25.11.2019 г. относно: 
Определяне на представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на 

Асоциацията на родопските общини. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги имате думата. 

Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаема г-жо Председател, г-н Кмет, Колеги, аз пак ще се 

върна на тази докладна, която вече е гласувахме. В проекта за решение не се вижда 

за какъв срок от действие става въпрос за избора на делегата. Насочвам вашето 

внимание, защото предходната докладна би следвало досегашните делегати да 

бъдат освободени и да бъдат избрани нови, когато няма срок за мандата трябва да 

се освободят досегашните делегати, за да бъдат избрани нови. Това ми е идеята. 

Благодаря ви.  

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

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов и г-жо Василева, г-н Семчев значи по 

презумпция в устава на асоциацията на родопските общини членове и 

представители са кметовете на общините както е описано и в писмото на 

асоциацията на родопските общини. Всяка община в заседанията е представлявана 

от своя кмет. След като вече има проведени избори и кмета не предишния, който е 

бил член на асоциацията по презумпцията новия кмет на дадената община става 

представител на общината в асоциацията. Така, че досега, аз назад във времето 

нямам наблюдения за освобождаване на досегашния делегата. В сега действащия 

устав доколкото съм запознат в асоциацията не се изисква освобождаване и избор 

на нов. Избор на нов се прави когато има нов кмет дадена община. 

 

Г-н Иванов:- Ако разрешите едно уточнение, тъй като в устава делегатите 

не са записани поименно, а там делегата по право е кмета на общината. С оглед на 

това, че има проведен избор и e нов кметa на общината по презумпция, той заема 

правомощията и правомощията на предходния се прекратяват и по презумпция по 

силата на закона този, който е избран на проведените местни избори, той заема 

мястото като представител. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Семчев. 
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Г-н Семчев:- Благодаря за пояснението г-н кмете във вашия проект за 

решение т. 1 има оставен празен ред за попълване на име. Защо не се попълни 

направо кмета на общината. 

 

Г-н Иванов:- Така като по право, аз заемам мястото като делегат, а тук ще 

изберем представител от вас общинските съветници и тук вие трябва да направите 

предложения, кой да бъде представител на общинския съвет. 

 
Г-н Семчев:- Точно така. А кой е досегашният представител освен кмета. 

 

Г-н Иванов:- Досегашния представител освен кмета, г-н Чаушев вие ли 

сте бил представител. 

 
Г-н Чаушев:- Да. 

 

Г-н Семчев:- Ето това имам в предвид. Освен кмета делегата следва 

да бъде освободен, ако точката по избора на делегат е бил за срок на 

мандата. В предходната ДЗ Мирга – Високи Западни Родопи също няма срок 

за мандата.  

 

Г-н Семчев:- Тук говорим за делегат освен кмета. Правя процедурно 

предложение, тъй като  

т. 1 Да бъде освободен досегашния делегат и  

т. 2 Избор на нов делегат. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Извинявам се че за втори път взимам отношение по дадената 

точка, но, аз искам да наблегна на друго на факта, г-н Иванов хубаво е община 

Девин да направи едно свое проучване и виждане за участието не общината в тази 

асоциация на родопските общини и ползите, които има общината в това участие 

години назад във времето, за да може да преценим дали имаме изгода за участие в 

такива асоциации, защото всяко едно участие в дадена асоциация и в дадено 

сдружение на нас ни води до финансови ангажименти, а доколкото знам ние  в 

Асоциацията на родопските общини сме натрупали доста членски внос, който не е 

плащан години назад във времето. Не говоря конкретно за последния мандат има 

даже от по-назад. Така, че е хубаво да се преосмисли и да се видят ползите от 

нашето участие, защото от последните четири години моите наблюдения са че ние 

нямаме, кой знае каква изгода от участието в такива общини даже някои от 

общините участници в това сдружение започнаха да напускат. Последната община, 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

25 
 

която напусна това сдружение е Златоград, защото не виждат някакъв ефект от това 

участие. Затова е хубаво да се прегледа и да се види и ако нямаме ние полза от 

участието в такива сдружения не говоря конкретно само за асоциацията на 

родопските общини, ама и за други такива, в които участваме да напуснем, за да не 

трупаме само финансови ангажименти, които после в един момент ще започнат да ги 

търсят, а ние няма откъде да ги платим, защото това са от средствата на нашите 

данъкоплатци на територията на община Девин. 

 

Г-н Иванов:- Аз разбирам вашето предложение, но предлагам да вземем 

съответните решения, за да може да спазим сроковете, а вече след като направим 

проучвания и докладваност, ще го подложа на обсъждане и ако решим, че няма 

полза от членуването ни в Асоциацията на родопските общини, ние ще вземем 

решение да излезем. Тоест сега да си мине тази докладна, да си вземем съответното 

решение по нея, а постфактум ще го коментираме и ще обсъждаме нашето бъдещо и 

настоящо участие в членуването на Асоциацията на родопските общини. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, 

Колеги и гости в залата, аз имам предложение как да изглежда точка 1 от дневния 

ред: определя за делегат в общото събрание на Асоциацията на родопските общини 

– АРО, кмета на общината...................и т. 2 вече да е представител от общинския 

съвет. 

 

Г-н Иванов:- Г-жо Тодорова, аз по право по презумпция участвам. Ние тук 

в точка 1 трябва да определим делегат от общинските съветници и един, който да го 

замества при евентуална невъзможност делегата да участва. 

 

Г-жа Тодорова:- Тогава го допълнете със делегат от общинските 

съветници в точката, за да се знае. 

 

Г-н Иванов:- Горе е записано в докладната, ако желаете ще е зачита 

наново. 

 

Г-жа Василева:- Няма смисъл г-н Иванов. Колеги, предложения за 

представител от общинския съвет.  

 

Г-н Чаушев:- Предлагам процедура за прекратяване на разискванията. 

 

Г-жа Василева:- Колеги има предложение за процедура за 

прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. 

 

Г-жа Василева:- Предлагам предложението на г-н Семчев - Точка 1 от 

решението да бъде освобождаване досегашния делегат. 

 

Колеги, който е съгласен с предложението на г-н Семчев, моля да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- Колеги имате думата за предложения, кой да бъде 

делегат. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Аз бих предложил г-н Чаушев да бъде представител, тъй 

като е взимал участие и има поглед върху работата на асоциацията. 

 

Г-жа Василева:- Други предложения. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Семчев за предложението, но си давам 

отвод поради служебната си ангажираност и няма да имам възможност да пътувам до 

Смолян по някой път и може да се получи някаква аномалия и затова, аз на свой ред 

предлагам г-н Шанов, защото той работи в Смолян. Заседанията на асоциацията се 

провеждат в Смолян така, че ще има по голяма комуникативност и по голяма 

възможност да присъства на тези заседания. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Други предложения. Заповядайте г-н Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Само да обесня, че моето предложение беше г-н Чаушев, 

но той си даде отвод. Благодаря.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви. Други предложения. 

 

Г-н Иванов:- Може ли да допълня нещо, тъй като сме още в процедура по 

предложения тук, тъй като в момента устава липсва обаче в писмото, което ни е 

изпратено от Асоциацията на родопските общини е записано, че съгласно чл. 33, ал. 

4 от устава в двумесечен срок от провеждане на първото си заседание 

новоизбраните общински съветници определят свой представители в общото 

събрание и уведомяват писмено за това Асоциацията на родопските общини т.е. 

може би заради това в докладната не е предвидено освобождаването на старите 

делегати, а директно избиране на нови делегати, защото в устава може би 

мандатността е определена до провеждане на новия избор за общински съветници и 

задължително с представянето на новите делегати старите отпадат.  
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Г-жа Василева:- Ние вече го гласувахме г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Нека да остане така. Само го разяснявам, защо е така 

е направено. 

 

Г-жа Василева:- Предложения за заместник делегат. Заповядайте г-жо 

Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Предлагам г-жа Наташа Василева. 

 

Г-жа Василева:- Други предложения. Виждам, че няма и затова 

предлагам процедура за прекратяване, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението на г-жа Тодорова зам. делегат да бъде 

г-жа Наташа Василева, които е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 9 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  1155  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА  ии  ччлл..  3333,,  аалл..  33  ии  аалл..  44  оотт  

УУссттаавваа  ннаа  ААссооццииаацциияяттаа  ннаа  ррооддооппссккииттее  ооббщщииннии,,  ввъъвв  вврръъззккаа  сс  ччлл..  99,,  аалл..  22  оотт  УУссттаавваа  ннаа  

ААРРОО,,   

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. ООссввооббоожжддаавваа  ддооссееггаашшннииттее  ддееллееггааттии  оотт  ААссооццииаацциияяттаа  ннаа  ррооддооппссккииттее  

ооббщщииннии.. 

 

2. ООппррееддеелляя  ззаа  ддееллееггаатт  вв  ООббщщооттоо  ссъъббррааннииее  ннаа  ААссооццииаацциияяттаа  ннаа  ррооддооппссккииттее  

ооббщщииннии  ((ААРРОО))::  ВВееллииззаарр  ВВиккттоорроовв  ШШаанноовв.. 

  

3. ППррии  ннееввъъззммоожжнноосстт  ззаа  ууччаассттииее  ннаа  ооппррееддееллеенниияя  ппоо  тт..  11  ддееллееггаатт  вв  

ззаассееддааннииее  ннаа  ООббщщооттоо  ссъъббррааннииее,,  ттоойй  ддаа  ббъъддее  ззааммеессттвваанн  оотт Наташа Владимирова 

Василева. 

 

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

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

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

 

Г-н Семчев:- Поради това, че работим час и четиридесет минути 

правя процедурно предложение за 10 мин. почивка. 

 

Г-жа Василева:- Има предложение, то е процедурно и не се гласува. 

Обявявам 15 мин. почивка, но ще ви помоля комисията по „УТОССГС” след 5 минути 

да отиде в кабинета на г-н Иванов.  

 

Г-н Иванов:- Ако има и други желаещи да заповядат. Ще поканим 

специалистите от ТСУ. 
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Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 179 от 03.12.2019 г. относно: 

Одобряване на проект за ПУП - Парцеларен план за изграждане на обект 

"Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня-2003”, в м. „Гашня”, с. Селча, 

община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище от ПК „УТОССГС”. Имате думата за предложения и питания по 

нея. Виждам, че няма и предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 10 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, 
 

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

  
 

1. Одобрява проект за ПУП – Парцеларен план за изграждане на обект 

„Реконструкция на рибен проход на МВЕЦ „Гашня – 2003”, в м. „Гашня”, с. Селча, 

община Девин. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 180 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината и 

кметовете на кметства в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 
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Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на ПК „БФЕФП” с едно допълнение в решението да отпадне 

считано от 06.11.2019 година, защото няма нормативен акт на които да има 

основание да се уповаваме, за да се върнем от задна дата. Решението ще 

бъде считано от датата на вземане на решение. Някакви други предложения 

от вас. Заповядайте г-н Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Имам едно питане, извинявам се от какво е породена 

разликата в заплатите между различните кметове на кметства. 

 

Г-жа Василева:- Разликата е от броя на население в населените 

места и второ в класа, които имат кметовете. 

 

Г-н Низамов:- За класа съм съгласен, но като основно месечно 

възнаграждение. 

 

Г-н Иванов:- Според броя на населението предимно. Това е 

основното, по което е определен размера на месечните заплати. 

 

Г-жа Василева:- Не напразно е посочено и населението. Други 

колеги. Ако няма, предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги подлагам на гласуване предложението което е направила 

комисията по „БФЕФП” да отпадне датата считано от 06.11.2019 г., който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 11 

 

ННаа  ооссннооввааннииее  ччлл..  2211,,  аалл..  11,,  тт..  55,,  ии  аалл..  22  оотт  ЗЗММССММАА,,  ччлл..  55,,  аалл..  1166  оотт  

ППооссттааннооввллееннииее  №№  6677  оотт  1144  ааппрриилл  22001100  гг..  ззаа  ззааппллааттииттее  вв  ббююдджжееттннииттее  ооррггааннииззааццииии  ии  

ддееййннооссттии,,   

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
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ООппррееддеелляя  ррааззммеерраа  ннаа  ооссннооввннииттее  ммеессееччннии  ззааппллааттии  ннаа  ккммееттаа  ннаа  ооббщщииннааттаа  ии  

ккммееттооввееттее  ннаа  ккммееттссттвваа,,  ккааккттоо  ссллееддвваа:: 

№ по 

ред 

Населено 

място 

Население по 

постоянен 

адрес към 

06.12.2019 г. 

Длъжностно 

наименование 
ОМЗ 

1 община Девин 12 665 Кмет на община 3000,00 

2 с. Грохотно 994 Кмет на кметство  1090,00 

3 с. Гьоврен 977 Кмет на кметство  1070,00 

4 с. Лясково 691 Кмет на кметство  970,00 

5 с. Триград 678 Кмет на кметство  950,00 

6 с. Селча 567 Кмет на кметство  920,00 

7 с. Брезе 445 Кмет на кметство  890,00 

8 с. Беден 367 Кмет на кметство  870,00 

9 с. Осиково 359 Кмет на кметство  800,00 
 
 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 184 от 10.12.2019 г. относно: Промяна 

на предназначението на имоти общинска собственост от земеделска територия в 

горска територия. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Имате думата за мнения и 

предложения по нея. ДЗ има положително становище на ПК „УТОССГС” също 

така има и предложение от тях. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, колеги 

общински съветници вчера си направих труда малко по детайлно да погледна за кои 

имоти става въпрос. Това не можа да го направя преди заседанието на комисиите, 

затова и тогава не взех отношение подробно за това нещо, но се натъкнах тук на 

четири имота в списъка, които попадат в един така наречен слой от постоянно 

затревени площи, който се одобрява със заповед на министъра всяка година. Не 

знам г-н Иванов, кой е изготвил тази докладна записка, но той би следвало така 
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малко по детайлно да се запознае с някой неща и да поразгледат имотите, защото 

съгласно член 33 Б от Закона за подпомагане на земеделските производители се 

забранява преобразуването и промяната на площи, които представляват пасища, 

мери и ливади, които са включени в този слой от постоянно затревени площи. Това 

става само със заповед на Министъра на земеделието и горите при определените 

случай или може и в други случай, когато, те вече са се променили 

характеристиките на пасища и мери и са придобили характеристиките примерно на 

гора или нещо друго или са останали такива неизползваеми пасища и мери и за 

целта да се изберат изключени от този слой, те трябва да бъдат поискани от 

министър на земеделието и горите, което става в срок от 01.09 до 31.01 на 

следващата календарна година. По-голяма част от тези имоти действително 

представляват гора, но има един имот, който на почти над 65% представлява 

пасища и той е включен в слой постоянно затревени площи. Има и друг имот, който 

е над 50% и той също е включен в слой постоянно затревени площи и друг, който е 

около 30%, а другия е на почти 100%. Това става въпрос за три пасища в Девин и 

един в село Грохотно и за да не допуснем някаква грешка и така неспазването и с 

риск да ни бъде върнато решението, затова предлагам тези имоти да бъдат 

изключени към момента от този списък и с тях може да се случи следното нещо. До 

31 януари следващата година община Девин да подаде искане до Министъра на 

земеделието и храните за изключване на тези имоти от слой постоянно затревени 

площи със съответните доказателства, така както е записано в Закона за 

подпомагане на земеделските производители и след това да бъдат обект на 

следващо решение на общинския съвет. Затова моето предложение имот номер 13, 

14, 15 и имот номер 26 от така предложения списък да отпаднат от този списък към 

момента да се проведат съответните процедури изключването им от слоя на 

постоянно затревени площи и след това да бъдат обект с други имоти, които в 

последствие ще бъдат предложени за промяна предназначението на територията им. 

 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Благодаря за това, че г-н Чаушев си е направил труда 

да направи тази проверка. Приемам забележката. Ще го споделя на 

служителите и ще им възложа евентуално да направят оглед на место на имотите, 

които предлагате да бъдат изключени и ако наистина в тях има достатъчно 

дървесина и си заслужава да предприемем действия, за да бъдат снети от постоянно 

затревения слой да направим съответните постъпки и със следващото искане за 

промяна на предназначението на следващите имоти, които са земеделски и искаме 

да станат горски да ги включим и тях. Приемам така и правя промяна на своето 

предложение. 
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Г-н Чаушев:- Ако позволите само да допълня. Другият вариант е общината 

да направи разделяне на тези имоти да отдели гората от пасищата и съответно с 

тези доказателства да се поиска изменение и отпадането на постоянно затревените 

площи, но ние пък трябва да даваме пари на фирма, която да ги заснема. В интерес 

на истината по голямата част те се водят като пасища обаче не са тотално пасища, 

защото вътре има много храсти, дървета и така нататък. Така, че като цяло имотите 

може да вървят цели. 

 

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

затова предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги подлагам на гласуване предложението на г-н Чаушев номер по 

ред 13, 14, 15 и 26 да отпаднат, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 12 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА и във връзка с чл. 

81, чл. 82, чл. 83 от Закона за горите и §9 от Преходни и заключителни разпоредби 

на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

1. Дава съгласие за промяна на трайното предназначение на територията от 

земеделска в горска територия на имоти, както следва: 

 

№ 
по 
ред 

Идентификатор Землище Начин на 
трайно 

ползване 

Отдел и 
подотдел по ГС 

план 

Площ 
/кв.м/ 

1 44848.7.312 Лясково Пасище 183 в,г,д,е,ж; 184 
ж 

360765 

2 44848.7.372 Лясково Пасище 201 з; 201 л 
(част), м 

297593 

3 44848.6.94 Лясково Пасище 180 б (част), с 50054 
4 44848.6.482 Лясково Гори и хр. в 

зем 
180 в, у, с, б 295410 

5 44848.6.86 Лясково Гори и хр. в 
зем 

180 а, с 143943 
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6 44848.8.152 Лясково Пасище 202 ж, 201л (част) 327388 
7 44848.1.441 Лясково Пасище 197 г (част) 151473 
8 44848.1.391 Лясково Пасище 197 г (ч); 197 

ж(ч), п 
175392 

9 44848.1.396 Лясково Пасище 197 ж (ч) 45237 
10 44848.6.66 Лясково Нива 180 б (част) 30291 
11 44848.7.326 Лясково Пасище 183 м 49817 
12 20465.88.45 Девин Гори и хр. в 

зем 
108 н 39398 

      
      
      

16 20465.80.11 Девин Гори и хр. в 
зем 

82 и 82690 

17 20465.88.112 Девин Пасище 108 п, о 63379 
18 20465.148.48 Девин Гори и хр. в 

зем 
272 е 16461 

19 20465.142.49 Девин Гори и хр. в 
зем 

272 а 36864 

20 20465.152.56 Девин Гори и хр. в 
зем 

272 г 41895 

21 20465.80.13 Девин Гори и хр. в 
зем 

96 г 27892 

22 20465.32.15 Девин Гори и хр. в 
зем 

74 в, д 11085 

23 20465.88.8 Девин Гори и хр. в 
зем 

108 а 49369 

24 20465.79.1 Девин Гори и хр. в 
зем 

83 к 85044 

25 17957.1.2 Грохотно Пасище 257 с 30408 
      

27 81815.2.19 Чуреково Пасище 63в;64б,д,е,з;65 
ф,у. 

1173972 

 

2. Възлага на кмета на Община Девин да извърши всички необходими 

действия по изпълнение на настоящото решение. 

 

Неразделна част от настоящото Решение са: 

• Скици на имотите. 

• Копия от Актове за собственост или Решение за възстановяване на 

собствеността на имотите.  

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 
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Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 185 от 10.12.2019 г. относно: 

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

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище на всички постоянни комисии. Преди да ви дам думата искам да 

информирам гражданите в залата, че на заседание на всички комисии 

всички тези ДЗ подробно са обсъдени с предложения и дебати. Затова 

колеги, ако имате нещо сега допълнително да допълните освен това, което 

сме дебатирали, моля заповядайте. Виждам, че няма и предлагам прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 13 

 

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. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2019 

год., съгласно приложение № 1.1, 1.2 ,1.3. 

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

разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 174 от 15.11.2019 г. относно: Приемане 

на План - сметка за необходимите средства по дейност „Сметосъбиране, 

сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване” за 2020 г. и определяне размера на такса 

„Битови отпадъци” за 2020 г. на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. ДЗ има положително 

становище на всички комисии. Имате думата за мнения и предложения по 

нея. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, 

Колеги и гости, аз като цяло одобрявам докладната на кмета изработена е 

много добре коментирахме ги и в комисиите. Във връзка с управление на 

отпадъците по Закона за управление на отпадъците много общини срещаме 

трудности. За съжаление община Девин е в този списък, но някой общини 

приложиха ефективно управление на закона, програма за управление на 

отпадъците и показаха добри резултати. Аз съм сигурен, че новото 

ръководство на общината, ще укажем и съдействие на кмета да изработим и 

да приемем всъщност ефективна програма за управление на отпадъците и 

съм сигурен, че ще намалим разходната част по докладната. В тази връзка 

правя конкретно предложение за намаляване на промили в приходната част 

по Приложение № 2, г-жо Василева. Точка 2 определяне размера на такса 

битови отпадъци за 2020 година както следва:  

I. т. 2 за събиране и транспортиране от 4,4 промила предлагам да 

стане 4.  

- За поддръжка на депо за битови отпадъци от 2,6 да стане на 2 

промила. 
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II. т. 2 събиране и транспортиране от 7,7 промила да стане на 7 

промила. 

- За депониране на депо за битови отпадъци от 4,60 промила да 

стане на 4,30 промила. 

III. т. 2 събиране и транспортиране от 8,80 промила да стане на 8.  

- т. 3 за поддръжка на депо за битови отпадъци от 5,20 да стане 

на 5 промила. 

Това е предложението ми. Предполагам, че ще срещна разбиране от 

страна на колегите. Благодаря ви. 

 

Г-жа Василева:- Колеги други предложения. Заповядайте г-н Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаеми колеги общински съветници и 

гости в залата относно изказването на г-н Семчев малко искам да го опонирам от 

гледна точка на това как може да се отрази това на приходната част и на услугата 

битови отпадъци. Хубаво е г-н Семчев вашето предложение за приемане на програма 

за ефективно събиране и оползотворяване на отпадъците на община Девин, но по 

така направените ваши предложения ще се намали и съответния промил, който сега 

е заложен в проекта за докладната записка. От там нататък разчетите на дейността 

сметосъбиране и сметоизвозване и депонирани на битови отпадъци са направени на 

база този промил. В момента, ако ние направим намаление на тези промили в 

отделните точки както вие предложихте това ще се отрази и на разходната част и в 

приходната част на план-сметката. Оттам нататък трябва да чуем според мен 

мнението на директора на общинското предприятие, за това как ще се отрази и на 

качеството на услугата, защото ние преди да въведем в експлоатация и приемем и 

въведем някаква схема за по-добро събиране и използване на така извозване на 

ползотворяване на битовите отпадъци не би следвало да бараме към момента 

промилите, защото може да се отрази и на качеството на услугата. Затова, аз правя 

контра предложения на вашето, за да може да си остане в размера в който е даден 

докато по- експедитивно се приеме една такава програма, и тогава да се седне да се 

гледа наново. Лошото е че в течение на годината план-сметката не може да бъде 

променяна. Това най-вероятно може да стане за следващата календарна година. 

Изказвам съображение, всеки има право да прави предложение, но аз изказвам 

някакви съображения относно вашето предложение. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев. Да дадем думата на г-н Бочуков и 

той да изрази своето мнение какво би се получило. Заповядайте г-н Бочуков. 

 

Г-н Бочуков:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Василева, Уважаеми 

общински съветници разпределението на общия промил по -видове дейности е 
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съобразено с разходите, които заемат тези дейности в този общ промил. В тази 

връзка наистина, ако бъде намален този промил съответно ще бъдат намалени и 

приходите, за което със сигурност ще бъде отразено и на разходната част. Нещата са 

свързани като се отрази на самата дейност там отива и отражението и върху 

качеството на услугата. Това е което мога да кажа. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Бочуков.  Други колеги. Заповядайте  

г-н Гетов. 

 
Г-н Гетов:- Това е безспорно ясно. Въпроса е в цифрово изражение как се 

променя това нещо, защото ние си говорим за едни промили, а самото цифрово 

изражение някъде има ли го,за да видим точно каква ще е промяната, доколко ще се 

отрази това намалени, за което каза г-н Семчев. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Значи цифровото изражение е дадено в горната таблица за 

разходи на план-сметката за сметосъбиране и сметоизвозване на база промила, 

който е предложен за събиране. Някой трябва да направи тези изчисления към 

момента. Имайте на предвид на новите колеги общински съветници да допълня само, 

че това, което се събира от такса битови отпадъци се използва единствено и само за 

такса битови отпадъци, ние няма как да дофинансираме тази услуга. Имайте на 

предвид, че това ще се отрази на качеството. Аз пак казвам няма лошо да се намали, 

но въпросът е откъде ще компенсираме разходите, които ще се получат по това 

нещо. Таксата промили не е променена години назад. Таксата на битовите отпадъци 

като промени не е променяна години назад стои на това положение. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Уважаеми колеги и аз да изразя повторно мнение намалява 

се приходната част с умисъл да се намали разходната част. Поздравявам господин 

директора, отзад виждам и бившият директор г-н Балталийски много им беше трудна 

задачата да се справят с тази дейност сметосъбиране и сметоизвозване, но ако 

направим един щателен преглед на разходната част ще видим, че има пера, които 

могат да се намалят в разходната част и в горивата и в поддръжка на техника и в 

много други пера. Така, че ако човек се простира спрямо парите, а парите се 

определят от приходната част, ако ние всяка година запазим тези промили или ги 

вдигаме автоматично се вдига и разходната част. В това съм сигурен, защото човек 

харчи толкова, колкото има. Няма нито един лев излишък от предходна година. 

Показана икономия през годините от тази дейност всичко е разходвано даже има и 

задължения общината. Благодаря. 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

40 
 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Семчев. Други колеги. Заповядайте г-н 

Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Като представител на общинското предприятие, подкрепям 

г-н Бочуков, защото техниката, която ни е предоставена със срок на използване 10 

години в момента я използваме 2 години. Трябва да използваме още 8, а тя е в 

окаяно състояние и сме задължени да я използваме още 8 години. Отделно, че 

личните ми наблюдения са никаква тенденция за намаляване на битовия отпадък 

напротив мисля, че той се увеличава. 

 

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

Корчев. 

 

Г-н Корчев:- Ако кажем, че запазим същия промил и спестим пари от 

разходната част можем ли да ги пренасочим към друго. 

 

Не 

 

Г-н Низамов:- Аз не виждам как ще стане това спестяване, защото в 

момента тези промили са посочени на база разхода, който е направен тази година. 

Значи, ако предложението на уважаемия г-н Семчев така предполагам едно 

намаляване между 10 и 20%, което сериозно би се отразил. 

 

Г-жа Василева:- Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Само искам да вметна, че по данни на предприятието и 

счетоводните данни таксата смет никога не се събира на 100%. Така, че тези 

предвидени средства, които са предвидени за събирани те не се събират на 100% и 

пак има недостиг в разходната частна на база най-вероятно по-добра организация в 

сметосъбиране и сметоизвозване се вмъкват в това, което се събира като цяло. 

 

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

 

Г-н Иванов:- Аз се извинявам нямам опит обаче това като данни, което ми е 

изнесено това, което имам като данни посочено в актуализацията на бюджета на 

всички ви е направило впечатление, че такса битови отпадъци е заложена и в 

момента е събрана 57,49%. С оглед на това, че имаме не събрана такса битови 

отпадъци, поради може би доста причини субективни и обективни повечето са 

обективни ние задлъжняваме към депото в Барутин и на края на годината закъсваме 

и с изплащането на заплатите в БКС. Тоест това предложение на г-н Семчев е 

удачно, тоест ние да направим един анализ през настоящата година как може да 
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оптимизираме разходите на общинската фирма БКС, което да стане в началото на 

годината и до края на годината да го наложим, за да можем обективно да видим 

колко можем да спестим и да си позволим евентуално за следващата година да 

намалим промилите за такса битови отпадъци, защото понастоящем, ако променим 

промилите за такса битови отпадъци не знаем до какво ще доведе като подобрим 

дисциплината и оптимизираме разходите в БКС дали намаляването и съответно 

спестяването ще могат да се препокрият. Така, че, аз докладната, която съм 

изготвил предлагам да бъде гласувана така без да има промяна за тази година такса 

битови отпадъци с тенденция за следващата година като се направи анализ през 

настоящата, тогава да променим. Това е моето мнение. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря г-н Иванов. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

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

гости в залата това, което казахте г-н Иванов наистина е така и ви предлагам да 

започнете с структурата в БКС, защото знае много добре предишните общински 

съветници, че хора, които са назначени в общината се водят в структурата на БКС. 

Така, че просто ви пожелавам да се изчистят структурите, да се оптимизират по този 

начин разходите и не е лъжа, че даже не достигат хората в БКС. Аз виждам, че едни 

и същи хора се разпъват буквално за абсолютно всичко, а тези, които са истински 

работещи било в чистотата са много по-малко и затова да се помисли от страна на 

БКС също да се оптимизира структурата, ако трябва да се предложат други щатове и 

да се оптимизират всички разходи. Да прав е г-н Чаушев не се събират 

задълженията, за което също трябва да се обърне внимание, събираемостта да бъде 

повишена. Зависи от коя гледна ще гледаме нещата. Да хубаво е предложението на 

г-н Семчев, но за момента това не може да се случи, тъй като няма да си вържем 

бюджета въобще за следващата година. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-жо Тодорова. Заповядайте г-н Люнчев. 

 

Г-н Люнчев: -Уважаеми колеги, аз напълно подкрепям г-н Кмета и г-н 

Чаушев и искам да кажа следното предлагам до края на месец януари комисията по 

финанси да се събере и да определим едни ключови показатели по които да бъде 

измерено през 2020 година представянето на общинското предприятие БКС. Мога да 

дам пример за такива ключови показатели, но сега не е момента. Да се направи 

също така снимка на работното място за всяка една позиция в общинското 

предприятие и едва след като това бъде направено можем да започнем да измерваме 

представянето на предприятието, да измерваме събираемостта и чак тогава да 

правим анализ какви да бъдат промилите за 2021 година и дали можем да си 

позволим промяна, но когато имаме такива показатели ние можем да тръгнем в една 

посока на подобрение, а не да вземем кардинално решение да намалим бюджета на 
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БКС и нали да чакаме да се справим с тези пари, защото тогава тръгваме в друга 

посока. В посока да свършат парите и да се заринем с отпадъци. 

 

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

Семчев. 

Г-н Семчев:- Реплика на колегата Люнчев, започнах изказването си с 

приемане на спешна програма за управление на отпадъците, спешна. Това, което г-н 

кмета каза, което г-н Люнчев каза, че ще се правят анализи през 2020 година. Една 

година е една четвърт от мандата колеги, докато се натуткаме мандата ще си мине и 

както няколко мандата досега пак ще си остане дейността по същия начин както се 

изпълнява и в момента. Поздравявам изпълнението на предприятието. Нямам упреци 

към тях. Искам оптимизиране на управлението на отпадъците в община Девин, ако 

не го направим спешно няма да има възможност никога да изпълняваме тази дейност 

нормално и ще товарим избирателите, тоест населението ще го товарим постоянно. 

Това, че има стара техника каква вина имат живущите в община Девин, защото те 

трябва да плащат висок промил затова, че назад във времето, някой си е позволил 

да вземе стара техника и сега да плащаме такива разходи. Апелирам отговорност 

към това е много тежко перо най-големият воденичен камък на общината е чистотата 

и ако не направим да го изведем на пиедестал много бързо, форсмажорно да се 

направи, ако трябва и комисия всички да работим, да възложим и на експерти 

имаше тук специалисти по екология стари колеги може да се направи един екип 

оптимизиране на разходната част, за да може да изпълняваме тази услуга нормално. 

Благодаря. 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Последно взимам думата по тази тема, ако ме извините прав 

сте г-н Семчев, но ние 2019 година, ако си спомняте всички общински съветници, 

които са присъствали предишния мандат приехме една програма, съгласно Закона за 

управление на отпадъците мисля, че беше чл. 22, ал. 1 приехме една Наредба за 

управление на отпадъците на територията на община Девин. Просто наредбата 

трябва да се прегледа хубаво и ако се нуждае от някаква корекция да се направи и 

просто кмета трябва да възложи на определените служители да спазват контрола по 

тази наредба за условията, които са заложени в нея. Тя е приета мисля, че юли или 

август месец тази година, но има приета Наредба за управление на отпадъците на 

територията на община Девин. Просто тази наредба трябва да се вкара в ефективни 

действия. 

 

Г-н Семчев:- Г-н Чаушев наредбата третира самата дейност, 

оздравителната програма третира ефективното управление да ги разграничим тези 

неща. 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

43 
 

Г-жа Василева:- Други колеги. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Кмет, аз съм 

напълно съгласен с това, което беше предложено от г-н Семчев и съм убеден, че той 

като стар управленец с дълъг опит е направил необходимите разчети, за да ни 

предложи тези цифри. Дано обаче те да съответстват точно на това, че да стигнат на 

бюджета. Пак говорим за това, че той не е само за бюджета в неговото изказване не 

каза толкова неща за бюджета, колкото за оптимизиране на работата на самото 

предприятие, но съм склонен да го подкрепя в това свое предложение. От гледна на 

събираемостта, тя никога не е била по - висока от 57% и 60 %. Събираемостта в 

голямата си част, за да не бъде изпълнена има обективна причина и те са много. Аз 

мога да ви ги изброя в момента населението намалява там където намалява 

населението ние не можем да откажем услугата, тъй като в една или две къщи вече 

никой не живее. Автомобилът сметосъбирача така и така минава през там и 

разходите са си разходи и за шофьор и за поддръжка на този автомобил и за горива 

и така нататък. И още само една забележка към г-н Низамов автомобилите не са на 

2, а са вече на 6 години тези с които работи общинското предприятие. Няма как с 

един стар автомобил да нямаш разходи за поддръжка. Така, че всичко това трябва 

да вземе накуп да бъде обсъдено наистина от една експертна комисия и тогава да се 

прецени точно какво да се прави. Иначе на този етап мисля, че надделя мнението на 

кмета така, че вероятно по-голямата част ще го подкрепят. 

 

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

и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е съгласен 

моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението на г-н Семчев в Приложение № 

2, точка 2 определяне размера на такса битови отпадъци за 2020 година 

както следва:  

I. т. 2 за събиране и транспортиране от 4,4 промила предлагам да 

стане 4.  

- За поддръжка на депо за битови отпадъци от 2,6 да стане на 2 

промила. 

II. т. 2 събиране и транспортиране от 7,7 промила да стане на 7 

промила. 

- За депониране на депо за битови отпадъци от 4,60 промила да 

стане на 4,30 промила. 

III. т. 2 събиране и транспортиране от 8,80 промила да стане на 8.  
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- т. 3 за поддръжка на депо за битови отпадъци от 5,20 да стане 

на 5 промила. 

 

Който е съгласен моля да гласува: 

 

1 - ЗА, 2 - ПРОТИВ, 12 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15 . Не се приема. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: който е съгласен моля да гласува: 

 

РЕШЕНИЕ № 14 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл. 66 от ЗМДТ и чл. 18 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

в Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 

 
1. Приема План-сметка за необходимите средства за дейност 

„Сметосъбиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане 

чистотата на териториите за обществено ползване” за 2020 г., съгласно 

/Приложение № 1/. 

 

2. Одобрява размера на такса битови отпадъци за 2020 г. /запазва се 

размера на промила по населени места, на таксата за БО от 2019 г./, съгласно 

/Приложение № 2/. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”  

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

45 
 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-н Чаушев: 

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 181 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне представител на Общински съвет - Девин в Общото събрание на 

националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. 

Докладва:Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. Имате думата за 

предложения по ДЗ за представител на общинския съвет в Общото събрание 

на националното сдружение на общините в Република България и заместник при 

негово отсъствие. Заповядайте г-жо Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Уважаеми г-н Председател, г-н Иванов, колеги аз 

предлагам г-н Даскалов. 

 

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

 

Г-н Корчев:- Уважаеми колеги, Уважаеми гости в залата, аз мисля, че най 

резонния избор е да предложа председателя на общинския съвет г-жа Василева. 

Благодаря. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря и аз. Други колеги. Други предложения за 

заместващ представител - делегат. Ако позволите по процедура първо да изберем 

делегат, а след това заместващ. Съгласни ли сте така да го направим? 

Има две предложения. Предлагам прекратяване на разискванията по т. 1 

от проекта за решение за избор на делегат в общото събрание, който е съгласен, 

моля да гласува: 

 

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

 

Има постъпили две предложения. Едното предложения е за г-н Даскалов, а 

другото за г-жа Василева. По реда на постъпването ги подлагам на гласуване 

съгласно правилника. 

Който е съгласен общински съвет да определи за делегат на Общото 

събрание на националното сдружение на общините в Република България да е г-н 

Красимир Даскалов, моля да гласува: 

 

2 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 12 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

15 . Не се приема се. 

 

Второто предложение е за г-жа Наташа Василева да бъде избрана за делегат 

на Общото събрание на националното сдружение на общините в Република 

България, моля да гласува: 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

15 . Приема се. 

 

По втора точка от проекта за решение за делегат, който да замества 

определения туко що делегат на общински съвет в общото събрание. Имате думата 

за предложения. Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Тъй като вече имаше предложение за г-н Даскалов 

предлагам да бъде заместващ делегат. Благодаря. 

 

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

Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Предлагам г-н Семчев. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Аз правя отвод. Благодаря на г-жа Тодорова. 
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Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Ако няма повече 

предложения по т. 2 от проекта за решение предлагам прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

Има предложение по т. 2 при невъзможност за участие на определение по 

т. 1 делегат в заседанието на общото събрание, той да бъде заместван от г-н 

Красимир Даскалов, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

15 . Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 15 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, 
 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

1. Определя за делегат на Общото събрание на Националното 

сдружение на общините в Република България: Наташа Владимирова 

Василева. 

 

2. При невъзможност за участие на оопределения по т. 1 делегат в 

заседание на Общото събрание, той ще бъде заместван от Красимир Росенов 

Даскалов. 

  

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 
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Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „НЕ ГЛАСУВА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ, 2 – НЕ ГЛАСУВА СЕ. КВОРУМ – 

15 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 182 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне представител на Общински съвет - Девин за член на Областен съвет за 

развитие. 

Докладва:Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги предлагам да 

процедираме по същия начин както на предходната ДЗ. Първо да определим 

за член един човек от състава на общински съвет и второ за заместващ 

такъв. Имате думата за мнения и предложения по т. 1 от проекта за 

решение. Ако позволите, аз ще направя едно предложение предлагам г-жа 

Венета Тодорова. Тя мисля, че беше в предишния мандат, ако не се лъжа. 

Заповядайте г-н Ликов. 
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Г-н Ликов:- Уважаеми колеги моето предложение е г-жа Наташа 

Василева като председател на общинския съвет да присъства и на областния 

съвет.  

 

Г-н Чаушев:- Други предложения. 

 

Г-жа Василева:- Да считам ли г-жо Тодорова, че си давате отвод 

като казвате, че нищо не сте свършили.  

 

Г-жа Тодорова:- Уважаема г-жо Василева абсолютно никой за нищо 

не ме е канил като човек, които е бил избран в миналия мандат, затова ви 

казвам, че малко. Дали ще има човек или няма да има все тая. 

 

Г-н Чаушев:- Нямам идея, защо. Това би следвало да си бъде 

функция и задължение на областния съвет за развитие да си канят 

определените делегати. Незнам защо така се е получило. 

 

Г-жа Тодорова:- В такъв случай си давам отвод и предлагам г-н 

Георги Гетов. 

 

Г-н Гетов:- Благодаря, но и аз си подавам отвод. 

 

Г-н Чаушев:- Заповядайте, г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Аз също давам отвод. Не че бягам от отговорности 

просто искам да се включат повече хора в работата на Общински съвет 

Девин.  

Г-н Чаушев:- Заповядайте, г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми колеги, аз искам да направя предложение 

наш колега, които работи в най-голямото предприятие защитава и 

браншовата организация и община Девин. Това е г-н Люнчев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други колеги. Заповядайте г-н Кехайов.  

 

Г-н Кехайов:- Уважаеми колеги, аз предлагам г-н Корчев. 

 

Г-н Корчев:- Благодаря, но и аз си давам отвод. Обяснявам, защо 

свързано е със служебните ми задължения, тъй като най - малко 20 дни 

трябва да отсъствам от работа и ако се налага още, просто не мога да си го 

позволя това нещо. 
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Г-н Чаушев:- Колеги, ако няма някакви други предложения по т. 1 

от проекта за решение предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Има постъпило предложение за представител за член в Областен съвет 

на развитие да бъде г-н Николай Люнчев, който е съгласен с така направеното 

предложение, моля да гласува: 

 

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

14 . Приема се. 

 

По т. 2 от проекта за решение за заместващ член, моля предложения. 

Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Предложението ми е за г-н Божидар Корчев. 

 

Г-н Чаушев:- Заповядайте г-н Корчев. 

 

Г-н Корчев:- Аз си давам отвод и предлагам г-н Андрей Кехайов. 

 

Г-н Чаушев:- Други колеги. Заповядайте г-жа Тодорова. 

 

Г-жа Тодорова:- Предлагам г-н Ангел Ликов. Млад съвестен човек. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други предложения. Ако няма такива, 

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

 

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

 

Има постъпили две предложения за г-н Кехайов и г-н Ликов. Подлагам 

ги на гласуване по реда на постъпването им. По т. 2 при невъзможност за 

участие на определения по т. 1 член в заседанието на областният съвет, той 

да бъде заместван от г-н Андрей Кехайов, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

3 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА СЕ. 

КВОРУМ – 14 . Не се приема се. 
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Второто предложение е при невъзможност за участие на определения 

по т. 1 член в заседанието на областният съвет той да бъде заместван от г-н 

Ангел Ликов, който е съгласен, моля да гласува: 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 3 – ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА СЕ. 

КВОРУМ – 14 . Приема се. 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 16 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от Закона за местното самоуправление и 

местна администрация, във връзка с чл. 22, ал. 2 от Закона за регионално развитие, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 
 
 

1. Определя за член в Областния съвет за развитие: Николай Петров 

Люнчев. 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 член в 

заседание на Областния съвет, той ще бъде заместван от Ангел Асенов Ликов. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „НЕ ГЛАСУВА” 

Андрей Рашков Кехайов - „НЕ ГЛАСУВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „НЕ ГЛАСУВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 3 – НЕ ГЛАСУВА СЕ. КВОРУМ 

– 14 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

14. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 183 от 09.12.2019 г. относно: Приемане 

информация за финансови справки - разшифровки за разходите за материали и 

външни услуги на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на Решение № 24/09.03.2017 г. 

за периода 01.05.2019 г. до 31.10.2019 г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите 

за второто и третото тримесечие на 2019 година. 

Докладва:Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. ДЗ има положително 

становище от комисията по „БФЕФП” и комисията по „ЗСПЕ”. Имате думата за 

разисквания по темата. На заседанието присъстваше г-жа Грозданова внесе 

достатъчно яснота по някой въпроси свързани с МБАЛ Девин. Ако няма какво 

да добавите по това нещо, предлагам прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. ППррииееммаа  ссввееддееннииее,,  ппррееддооссттааввееннииттее  оотт  УУппррааввииттеелляя  ннаа  ММББААЛЛ  „„ДДЕЕВВИИНН””  ЕЕААДД  

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

ссппррааввккии  ––  ррааззшшииффррооввккии  ззаа  ррааззххооддаа  ззаа  ммааттееррииааллии  ппллааттееннии  ззаа  ппееррииооддаа  0011..0055..22001199  гг..  

ддоо  3311..1100..22001199  гг.. 

 
22..  Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите за второто и третото 

тримесечие на 2019 година.  

  

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

гласува: 

 

9 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 11. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- 

 

Пристъпваме към 15 точка от дневния ред 

15. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 186 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен център за деца и 

семейства в риск - гр. Девин”. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии. Ако имате нещо да допълните. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

9 335,61 лв. /девет хиляди триста трийсет и пет лева и шейсет и една стотинки/ за 

изпълнение на проект „Общностен център за деца и семейства в риск – гр. Девин”.  
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2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ОТСЪСТВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 16 точка от дневния ред 

16. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 187 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Въвеждане на 

енергоефективни мерки на жилищни сгради на територията на град Девин". 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

55 
 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии. Ако искате нещо да допълните. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Искам да ви уведомя, че в проекта за решение има допусната техническа 

грешка вместо 2018 г. трябва да бъде 2020 година. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 19 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

36 135,44 лв. (трийсет и шест хиляди сто трийсет и пет лева и четиридесет и четири 

стотинки) за изпълнение на проект „Въвеждане на енергоефективни мерки на 

жилищни сгради на територията на град Девин”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 31.05.2020г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

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

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 17 точка от дневния ред 

17. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 188 от  10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Осигуряване на топъл обяд в 

Община Девин”. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии. Ако вие имате някакви предложения. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 20 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

1 726,58 лв. (хиляда седемстотин двадесет и шест лева и петдесет и осем стотинки) 

за изпълнение на проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Девин», финансиран 

от Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда 

за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, процедура 

BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016 - 2020”.  

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 12 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 18 точка от дневния ред 

18. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 189 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост”. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

  

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги има положително 

становище на всички комисии. Ако вие имате някакви предложения. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 21 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 25 

435,23 лв. (двадесет и пет хиляди четиристотин тридесет и пет лева и двадесет и три 

стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

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

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „НЕ ГЛАСУВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

13 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 19 точка от дневния ред 

19. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 190 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост за 

младите хора”. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

тази ДЗ има положително становище на всички комисии. Ако вие имате 

някакви предложения. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

60 
 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 1 

335,26 лв. (хиляда триста тридесет и пет лева и двадесет и шест стотинки) за 

изпълнение на проект „Обучения и заетост за младите хора”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 
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Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 20 точка от дневния ред 

20. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 191 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучение и заетост за 

младите хора”. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

становище на всички комисии. Ако вие имате нещо да допълните. Виждам, 

че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 23 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 

4125.00 /Четири хиляди сто двадесет и пет лева/ за изпълнение на проект 

„Обучения и заетост за младите хора”. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020 г. 
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Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 21 точка от дневния ред 

21. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 192 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и заетост”. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

становище на всички комисии. Ако вие имате нещо да допълните. Виждам, 
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че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 24 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 26 

154.20 /Двадесет и шест хиляди сто петдесет и четири лева и 20 ст./ за изпълнение 

на проект „Обучения и заетост“. 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 
3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2020г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 
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Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Пристъпваме към 22 точка от дневния ред 

22. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 194 от 10.12.2019 г. относно: Ползване 

на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор № 

BG 05М9ОР001-2.040-0097-С01. Осъществява се с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020”, съфинансиран 

от Европейския социален фонд. 

Докладва:Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Има положително 

становище на всички комисии. Ако, вие колеги имате нещо да попитате или 

да допълните. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване 

на разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на 32 

000.00 /Тридесет и две хиляди лева/ за изпълнение на проект „Патронажна грижа за 



 

Протокол № 3 от 18.12.2019 г. 

65 
 

възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и община Доспат”, договор № 

BG05M9OP001-2.040-0097-C01.” 

 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 30.06.2020г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Чаушев чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ОТСЪСТВА” 

 

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

 

Г-н Чаушев:- 
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Пристъпваме към 23 точка от дневния ред 

23. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 193 от 10.12.2019 г. относно: Избиране 

на член и председател на ПК „УТОССГС” и ПК „ОМДСТК”. 

Докладва:Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги имате думата за 

предложения за попълване на състава на двете комисии. Предлагам да ги 

обсъждаме по 1 и 2 точка от проекта за решение. Затова предлагам първо да 

дадем предложения за попълване на комисията по „УТОССГС” с още един 

член и избор на председател. Имате думата за предложения. Заповядайте г-

жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Уважаеми г-н Чаушев предложението ми за член на 

комисията е г-н Ясен Низамов, а председател на комисията г-н Руси Чаушев.  

 

Г-н Чаушев:- Колеги други предложения. Ако няма предлагам 

прекратяване на разискванията по т. 1, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението, което е направено от г-жа 

Василева за попълване състава на ПК „УТОССГС” с г-н Ясен Низамов, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване второто предложението по т. 1 за 

председател на ПК „УТОССГС” да бъде г-н Руси Чаушев, който е съгласен, моля 

да гласува: 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВАЛ. КВОРУМ – 

13 . Приема се. 

 

Г-н Чаушев:- Предложения по т. 2 от проекта за решение за 

попълване състава на ПК „ОМДСТК” имате думата. Заповядайте г- жо 

Василева. 
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Г-жа Василева:- Уважаеми г-н Чаушев предложението ми е за г-н 

Ясен Низамов. Благодаря. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. Други предложения. Ако 

няма предлагам прекратяване на разискванията по т. 2 от проекта за 

решение, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

- Подлагам на гласуване предложението, което е направено от г-жа 

Василева за попълване състава на ПК „ОМДСТК” с г-н Ясен Низамов, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

14 . Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 26 

 

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

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допълва състава на ПК „УТОССГС” и определя нейния председател, 

допълва и състава на ПК „ОМДСТК”, както следва: 

 

1. ПК „Устройство на територията. Общинска собственост. Селско и горско 

стопанство” (ПК „УТОССГС”): 

 

Председател: Руси Вадимов Чаушев 

Член: Ясен Северинов Низамов 

 

2. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” (ПК 

„ОМДСТК”): 

 

Член: Ясен Севенинов Низамов 

 

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

гласува: 
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12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 24 точка от дневния ред 

24. Докладна записка с Вх. № КО – 322 от 09.12.2019 г. относно: 

Определяне на представител в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България за мандат 2019 - 2023 година. 

Докладва:Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 

 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги имате думата за 

мнения, предложения и становища по КО. Обръщам внимание, че в проекта 

за решение по т. 2, ние трябва да изберем от състава на общинския съвет 

човек, които ще замества председателя на общински съвет при 

невъзможност за участието му в мероприятието на Националната асоциация на 

председателите на общински съвети. Членския внос е 30 лева на общински 

съветник. Значи 17 общински съветника по 30 лева е 510 лв. на година. Колеги 

имате думата за предложения по т. 2 от проекта за решение да бъде заместван 

председателя на общински съвет при невъзможност участието му в 

мероприятието.Заповядайте г- жо Чолакова. 

 

Г-жа Чолакова:- Уважаеми г-н Чаушев, Уважаема г-жо Василева, г-н 

Иванов в отсъствието на г-жа Василева да бъде замествана от г-н Руси 

Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Чолакова, но поради служебната си 

ангажираност няма да мога да участвам в тези мероприятия и затова си 

давам отвод. Други колеги. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Предлагам г-н Семчев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други предложения. Заповядайте г-н 

Виденов. 

 

Г-н Виденов:- Предлагам г-н Даскалов. 

 

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

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

 

Има постъпили две предложения по т. 2 от проекта за решение при 

невъзможност за участие по определения по т. 1 член на Националната 

асоциация на председателите на общински съвети в Република България да бъде 

заместван от определен от нас съветник. Първото предложение е за г-н Семчев. 

Второто предложение е за г-н Даскалов. Подлагам на гласуване по реда на 

постъпванията им.  

Който е съгласен при невъзможност за участие по определения по т. 1 

член в Националната асоциация на председателите на общински съвети в 

Република България да бъде г-н Семчев, моля да гласува: 

 

8 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 15 

Не се приема . 

 

Второто предложение е за г-н Даскалов да замества при невъзможност 

за участие по определения по т. 1 член на Националната асоциация на 

председателите на общински съвети в Република България, който е съгласен, моля 

да гласува: 

 

8 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 6 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 15 

Не се приема.  

 

Г-н Чаушев:- Заповядайте г-н Семчев.  

 

Г-н Семчев:- Давам си отвод, ако обичате отново да прегласувате 

предложението за г-н Даскалов. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря г-н Семчев и затова предлагам прегласуване, 

предложението е за г-н Даскалов. Ще го подложа на поименно гласуване. 

Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

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

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „НЕ ГЛАСУВА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

12 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 2 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

15 . Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 27 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 15, чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие председателят на Общински съвет Девин – г-жа Наташа 

Владимирова Василева да членува в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България за мандат 2019 – 2023 г. 

 

2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 член на НАПОС в 

заседание на Общото събрание, да бъде заместван от Красимир Росенов Даскалов - 

общински съветник при Общински съвет Девин. 
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3. Общински съвет Девин дава съгласие председателя да подаде заявление 

за членство в НАПОС. 

 

4. Членският внос и други разходи свързани с участието в Националната 

Асоциация на председателите на общински съвети в Република България, да се 

заплащат от общинския бюджет за мандат 2019 – 2023 г. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Василева чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ЗА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „НЕ ГЛАСУВА” 

Наташа Владимирова Василева – „НЕ ГЛАСУВА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ОТСЪСТВА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ОТСЪСТВА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 2 – НЕ ГЛАСУВА. КВОРУМ – 

15 . Приема се. 

 

Пристъпваме към 25 точка от дневния ред 
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25. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 200 от 16.12.2019 г. относно: 

Определяне на представител в Националната асоциация на председателите на 

общински съвети в Република България за мандат 2019 - 2023 година. 

Докладва:Наташа Василева 

Председател на ОбС – Девин 
 

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

 

Г-н Чаушев:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги имате думата за 

мнения, предложения по ДЗ. Заповядайте г-жо Василева. 

 

Г-жа Василева:- Предложението ми за член и в двете комисии да 

бъде г-н Андрей Кехайов. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря. Други предложения. Ако, няма предлагам 

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

 

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

 

Има предложение състава на ПК „ОМДСТК” и състава на ПК „ЗСПЕ” да 

бъдат попълнени като член и в двете комисии г-н Андрей Кехайов. 

 

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува: 

 

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

15. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 28 

 

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

администрация, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Допълва състава на ПК „ОМДСТК” и „ЗСПЕ, както следва: 

 

1. ПК „Образование, младежки дейности, спорт, туризъм, култура” (ПК 

„ОМДСТК”): 

 

Член: Андрей Рашкав Кехайов 
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2. ПК „Здравеопазване и социална политика. Екология.” (ПК „ЗСПЕ”): 

Член: Андрей Рашкав Кехайов 

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

гласува: 

 

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

14. Приема се. 

 

Г-жа Василева:- 

 

Пристъпваме към 26 точка от дневния ред 

26. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 197 от 13.12.2019 г. относно: 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

„Съществуващ водопровод, собственост на „Михалково” АД с начало 

новопроектирана шахта на „Михалково” АД в ПИ 48547.44.9 по КК /стар номер по 

КВС 000625/ и край ПИ 48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 149004/, с. 

Михалково, община Девин, област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги вие разбрахте, че 

по време на почивката, заседава по тези ДЗ - ПК „УТОССГС”. Дебати имаше 

доста, затова давам думата на г-н Чаушев да сподели какво предложение 

има комисията.  

 

Г-н Чаушев:- След разисквания в комисията през почивката общото 

становище, което прие ПК „УТОССГС” е следното, то е едно и също и за 

трите ДЗ, които ще разглеждаме: 

 

I. Дава се положително становище по така предложените проекти за решения в 

ДЗО – 197от 13.12.2019 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Преди окончателното одобрение на ПУП – ПП община Девин да изисква от 

Басейнова дирекция проучване на КЕИ Персенк 1, 2, 3 и 4 за количеството вода от 

тези извори. 

2. Да се проведат разговори и да се сключи споразумение с „Михалково” АД 

отностно възможността за финансиране от тяхна страна на ремонта на ведомствения 

водопровод на община Девин захранващ с. Михалково. 
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Препоръката ми към председателя на общински съвет е това становище на 

комисията официално да бъде изпратено до кмета на общината и той да 

предприеме съответните действия спрямо становището на ПК „УТОССГС”. 

  

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. Колеги, някой, ако има 

нещо да добави. Аз мисля, че достатъчно се дебатира. Заповядайте г-н 

Шанов. 

 

Г-н Шанов:- Уважаеми г-н Кмет, Уважаема, г-жо Председател с 

колегата г-н Гетов на почивката поговорихме за това и малко имаше 

притеснения. Мисля, че сте ги изчистили, но ако има нещо, което може да 

допълни той може да го изслушаме. Благодаря. 

 

Г-н Гетов:- Не. Ние ги обсъдихме нещата и взехме решението да се 

направи този анализ. Най -важното нещо е да има вода в Михалково. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря и аз колеги. Виждам, че няма други и 

затова предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 29 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124 „а”, 

ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Съществуващ 

водопровод, собственост на „Михалково” АД с начало новопроектирана шахта на 

„Михалково” АД в ПИ 48547.44.9 по КК /стар номер по КВС 000625/ и край ПИ 

48547.149.4 по КК /стар номер по КВС 149004/, с. Михалково, община Девин, област 

Смолян.  

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план извън границите на урбанизираните територии. 

 

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

гласува: 
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13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 14. Приема се. 

 

Пристъпваме към 27 точка от дневния ред 

27. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 198 от 13.12.2019 г. относно: 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

„Съществуваш ведомствен водопровод собственост на Община Девин, с начало КЕИ 

„Персенк – 1” и „Персенк – 2”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, 

Община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и край в ПИ 

48547.44.9 по КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на 

имота по КВС 000625/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Г-н Чаушев ви запозна с 

предложението на комисията. Ако, вие имате нещо да допълните. Тези три 

ДЗ са обвързани с предложението на комисията. Виждам, че няма, затова 

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

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 30 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124 „а”, 

ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Съществуваш 

ведомствен водопровод собственост на Община Девин, с начало КЕИ „Персенк -1” и 

„Персенк -2”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, община Девин, 

област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и край в ПИ 48547.44.9 по КК 

на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 

000625/.   

 

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план извън границите на урбанизираните територии. 
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Колеги, който е съгласен с така предложения проект за решение, моля да 

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 28 точка от дневния ред 

28. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 199 от 13.12.2019 г. относно: 

Одобряване на задание и разрешаване изработване на проект за ПУП-ПП за обект: 

Новопроектиран водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк -1“, „Персенк 

-2“, „Персенк -3 и  „Персенк -4“, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. 

Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 000299/ и 

край в новопроектирана разпределителна шахта, находяща се в ПИ 48547.44.9 по 

КК на с. Михалково, община Девин, област Смолян /стар номер на имота по КВС 

000625/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Пак ще напомня, че 

предложението, което направи г-н Чаушев от ПК „УТОССГС” важи и към тази 

ДЗ. Вие колеги, ако имате нещо да допълните. Виждам, че няма, затова 

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

да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 31 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 124 „а”, 

ал. 1, ал. 5 и ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Разрешава изработване на проект за ПУП-ПП за обект: Новопроектиран 

водопровод на „Михалково” АД с начало КЕИ „Персенк -1”, „Персенк -2”, „Персенк -

3” и „Персенк -4”, находящи се в ПИ 48547.138.6 по КК на с. Михалково, община 

Девин, област Смолян / стар номер на имота по КВС 000299/ и край в 

новопроектирана разпределителна шахта, находяща се в ПИ 48547.44.9 по КК на с. 

Михалково, община Девин, област Смолян / стар номер на имота по КВС 000625/. 
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2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план- 

Парцеларен план извън границите на урбанизираните територии. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 29 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева:- Предварително записани в канцеларията на Общински 

съвет няма. Искам да ви предложа, вие, ако имате някакви питания към мен, към г-н 

Иванов. Заповядайте г-н Гетов. 

 

Г-н Гетов:- Значи, аз искам да се върна на 11 точка, която одеве 

така дълго е коментирахме и пропуснахме едно предложение на г-н Семчев, което 

направи, той. Да се направи една комисия, която комисия да разгледа подробно 

работата на дружеството. Нали така предложихте г-н Семчев да се направи един 

анализ за тези промили да си направи глобален анализ на това цялото нещо, защото 

догодина пак ще дойдем на този етап, пак ще го гласуваме и няма да имаме никакъв 

анализ нито нищо. 

 

Г-жа Василева:- Г-н Гетов това също се предложи на комисиите, когато 

го обсъждахме. Така, че г-н Иванов пое ангажимент това да се случи да се започне и 

в най скоро време да имаме някакви резултати от това, което желаем ние всички. 

 

Г-н Гетов:- Просто за догодина да сме готови. 

 

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

 

Г-н Семчев:- Искам да помоля г-н Кмета, когато създава тази комисия да 

включи като представител от общинския съвет г-н Гетов да бъде член в тази 

комисия. 

 

Г-н Иванов:- Ако, вие желаете, можете да създадете една временна 

комисия от общинския съвет. 

 

Г-жа Василева:- По правила на общинския съвет имаме право да 

избираме временни комисии така, че това предстои ние да го направим съвместно. 
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Колеги други предложения, питания, тъй като виждам, че няма закривам днешното 

заседание на общински съвет. Благодаря Ви за участието. 

 

 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова/Дата: 30.12.2019 г./ 
Младши експерт К ОбС- Девин 
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