
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
ПРОТОКОЛ 

 
№ 6 от 18.05.2020 година 

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

18.05.2020 година /понеделник/ 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 

Елка Станчева – Секретар на общинат 

 

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

Девин. Часът е десет.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 Андрей Кехайов по 

уважителни причини и г-н Юри Поюклийски. Така, че имаме кворум и можем да 

открием днешното заседание на общинския съвет, свикано на основание чл. 23, ал. 

4, т. 1 от ЗМСМА. Пред вас е раздаден дневния ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 27.02.2020 г. относно: 

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

2019 г. до м. декември 2019 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 11.03.2020 г. относно: Приемане 

на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и 

по видове и категории. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 11.03.2020 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на 

уличната регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 11.03.2020 г. относно: Приемане 

на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г. в съответствие с приетата с 

Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 18.03.2020 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 19.03.2020 г. относно: Продажба 

на УПИ-XVII, кв. 12, имот с идентификатор 73105.501.430 по ПУП на с. Триград, 

общ. Девин, обл. Смолян, частна общинска собственост, със собственици на законно 

построена върху имота сграда, чрез подадено заявление от: Асен Асенов Ушев и Ася 

Асенова Ушева 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 
8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 19.03.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на 

отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 30.03.2020 г. относно: Издаване на 

разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. „Бабин чучур”, гр. 

Девин. 
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Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 30.03.2020 г. относно: Приемане 

на Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните 

услуги в община Девин през 2019 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 06.04.2020 г. относно: Приемане 

на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 27.04.2020 г. относно: Отмяна на 

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, 

извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за 

минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на 

водопроводи за минерална вода на територията на община Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 
 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 11.05.2020 г. относно: Избор на 

зам. председател/и на Общински съвет 

Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

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

 
Г-жа Василева: – Всички сте запознати с дневния ред. Имате думата за 

предложения. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

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

седмица на всички вас колеги общински съветници, ако ви е направило впечатление 

в сайта на община Девин беше качен отчета за касовото изпълнение на бюджета на 

община Девин за съответния период. Ако някой от вас си е направил труда да го 

погледне ще ви направи впечатление, че бюджета относно местните приходи тази 

година се движи много зле. Нали така г-н Иванов, ако бъркам нещо ме поправете. 

Вече ще мине половин година, а ние сме едва на 1/3 от събираемостта на местните 

приходи. С оглед на това и пандемията - коронавирус изигра и своята роля в цялото 

това положение относно събираемостта на местните приходи и при положение, че в 

целия този период служители в общинска администрация, служители по детски 

градини и други такива, които са на работа в общинска администрация и звената 

свързани с общината и тези, които са на издръжка на общината се наложи да 

излизат в отпуски платени и неплатени. Да се правят най различни еквавилистики от 

това, за да може да се връзват двата края на бюджета. С оглед на това, че и в 
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момента те не работят и в момента някой от тях са в отпуска ние към този момент да 

преминаваме към избор на заместник председател на общински съвет ми се струва 

малко неетично спрямо тях, защото всички знаем, че издръжката на общински съвет 

е изцяло от местните приходи. Затова малко в този период на пандемия и на 

коронавирус, които все още не е отминал в този период в които местните приходи не 

могат да си влезнат в руслото, което е било през предишните години към 

съответните периоди да преминаваме към избор и да избираме заместник 

председател на общински съвет, с което ще стъжним още повече положението с 

разходите при положение, че той или те взимат по голямо възнаграждение от 

останалите съветници, не е етично и малко грубо казано цинично спрямо всички 

потърпевши от ситуацията, да пристъпваме към тази точка. Затова ние от групата на 

Герб в общински съвет предлагаме точка 13 от дневния ред да отпадне и това нещо 

да се случи в едно по обозримо бъдеще, когато вече местните приходи си подобрят 

събираемостта и си стъпим на крака. Вече виждаме, че седем месеца откакто 

започна работа общинския съвет се справяме и без заместник председатели и с 

оглед на това да не се натоварва излишно бюджета на община Девин предлагаме 

точка 13 от дневния ред да отпадне от днешното заседание. Благодаря.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Чаушев. Ще си позволя и аз да взема 

отношение по тази тема. Искам да ви кажа, че правилника, които сме гласували 

позволява това и по същия начин изразихте мнение когато ставаше въпрос за 

определяне на заплатата на председателя на общинския съвет. През предходният 

мандат няма санкциониран съветник и вие казахте, че общината ще бъде набутана в 

рамките на една година с 5 000 лв., а само в рамките на два месеца ноември и 

декември спестените средства от санкции на общинските съветници са около 2 500 

лв. За миналата година положението в общината беше същото само, че недостига 

както в детските градини, така и в общинска администрация беше изплатен с 

кредит. Други колеги. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: – Значи това, че има спестени средства от бюджета на община 

Девин е добре, но това не значи, че общинските съветници през това време не са си 

вършили работата. Ние темата със санкциите сме я коментирали, когато сме 

обсъждали правилника и аз също съм си дал мнението за това нещо. Недостига към 

детските градини и звената към общината не е малък. Бюджета, ако погледнете 

миналата година към този период е много по добре отколкото в момента, аз не 

виждам каква е драмата в това нещо дали ще има заместник председател на 

общински съвет или няма да има. Благодаря.  

 
Г-жа Василева: – Благодаря и аз. Други колеги. Заповядайте г-н Семчев. 

 
Г-н Семчев: – Уважаема г-жо Председател, аз предлагам първо да 

предложите на гласуване предложението на г-н Чаушев. Ако мини добре, ако не 
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мине пак добре. В тази връзка искам да ви предложа точка 13 да стане точка 1. Тъй 

като председателя на общински съвет докладва по няколко докладни както и всеки 

от нас и вие имате нужда от отпуски и почивки недай си боже и разболяване не 

може органа да остава без ръководител и затова смятам, че трябва да има избран 

заместник председател дори и закъсняхме. Това е моето предложение. Благодаря ви. 

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

 

Г-н Чаушев: – Благодаря г-жо Василева. Реплика към г-н Семчев. Органа 

общински съвет не може да остане без ръководител. В правилника е вменено при 

отсъствие на председателя на общински съвет какво трябва да се прави. Избира се 

един общински съветник, които ще го замества в периода на неговото отсъствие 

така, че органа общински съвет никога не може да остане без ръководство. 

Благодаря.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Чаушев. Други колеги. 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.  

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направи г-н 

Чаушев да отпадне т. 13 от Дневния ред, който е съгласен, моля да гласува: 

5 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 10 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Не се приема. 

- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направи г-н 

Семчев точка 13 от Дневния ред да бъде точка 1, който е съгласен, моля да гласува: 

10 - ЗА, 4 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Приема се. 

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

Общински съвет. 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 11.05.2020 г. относно: Избор на 

зам. председател/и на Общински съвет 

Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 27.02.2020 г. относно: 

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

2019 г. до м. декември 2019 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 
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3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 11.03.2020 г. относно: Приемане 

на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и 

по видове и категории. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 11.03.2020 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на 

уличната регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 44 от 11.03.2020 г. относно: Приемане 

на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г. в съответствие с приетата с 

Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 18.03.2020 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 19.03.2020 г. относно: Продажба 

на УПИ-XVII, кв. 12, имот с идентификатор 73105.501.430 по ПУП на с. Триград, 

общ. Девин, обл. Смолян, частна общинска собственост, със собственици на законно 

построена върху имота сграда, чрез подадено заявление от: Асен Асенов Ушев и Ася 

Асенова Ушева 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 19.03.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на 

отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2019 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 30.03.2020 г. относно: Издаване на 

разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. „Бабин чучур”, гр. 

Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 30.03.2020 г. относно: Приемане 

на Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните 

услуги в община Девин през 2019 г.  

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 06.04.2020 г. относно: Приемане 

на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 27.04.2020 г. относно: Отмяна на 

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, 

извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за 

минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на 

водопроводи за минерална вода на територията на община Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС – Девин 

 
14. 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 във връзка с чл. 18, ал. 3 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет - Девин, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация, предлагам да изберем общински 

съветник. Предлагам г-н Ангел Ликов. Колеги други предложения. Тъй като виждам, 

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

съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Подлагам на гласуване предложението, което направих за г-н Ангел Ликов, 

който е съгласен, моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 15 . 

Приема се. 

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви колеги. Заповядайте, г-н Ликов. Докато г-н 

Ликов заеме своето място искам да информирам слушателите, че всички докладни 

записки за днешното заседание са предоставени на постоянните комисии. Проведени 

са заседания, разгледани са и са обсъдени. Има становища по тях.  

 

Г-н Ликов: 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 77 от 11.05.2020 г. относно: Избор на 

зам. председател/и на Общински съвет 

Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

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

Колеги съгласно чл. 14, ал. 1 от Правилника на общински съвет 

Девин избира до двама заместник председатели. Избора на заместник 

председателите по ал. 2 се извършва по реда на чл. 13 от Правилника. 

Благодаря ви. 

 

Г-н Ликов:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги разбрахте, че имаме 

право да избираме до двама заместник председатели, затова моля за 

предложения един или двама да бъдат заместник председатели. Заповядайте 

г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Моето предложение във връзка с епидемията за 

оставяне в приходната част от бюджета наложилата се финансова криза на 

този етап да бъде един заместник председател, когато се нормализира 

финансово нещата в общината и тогава може да изберем и втори. 

Благодаря.  

 

Г-н Ликов:- Благодаря г-н Семчев. Първо предложение за един 

заместник председател. Други предложения колеги. Заповядайте г-н Корчев. 

 

Г-н Корчев:- С оглед кризата с пандемията COVID 19, адмирации 

към г-н Чаушев и г-н Семчев, че искаме да спестим средства от бюджета на 

общината, аз мисля, че това достатъчно сме го коментирали преди това и 

затова моето предложение е за двама заместник председатели, който биха 

подпомогнали много ефективната работа на общинския съвет.  
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Г-н Ликов:- Благодаря. Второ предложение за двама заместник 

председатели. 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.  

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направи г-н 

Семчев за един заместник председател, който е съгласен, моля да гласува: 

4 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 11 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Не се приема. 

- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направи г-н 

Корчев за двама заместник председатели, който е съгласен, моля да гласува: 

7 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 8 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Не се приема. 

Г-н Ликов:- Идвете предложения не се приемат. Разисквания и 

коментари имаме ли? 

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

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

общински съветници виждаме, че изпадаме в една патова ситуация и аз пак 

се връщам към моето първо предложение. Не е уместно към днешна дата ние 

да избираме заместник председатели с оглед тежкото финансово състояние 

на общината, както и вие казахте г-н Иванов на заседанието на комисиите, 

че положението не е хич розово. Може би ще се наложат в най близко 

бъдеще и някакви драстични мерки относно съкращение на персонал с оглед 

икономисване на средства, непопулярни мерки и пак се връщам на моето 

изказване, че най хубавото и разумно предложение е тази точка да отпадне 

от дневния ред и да я разглеждаме евентуално, когато се стабилизира 

финансово общината. Благодаря ви. 

Г-жа Василева:- Колеги вече е включена в дневния ред и трябва да 

вземем решение.  

Г-н Ликов:- Да прогласуваме първото предложение за един брой 

заместник председатели. 

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

Г-н Чаушев:- По процедурата може ли. За да има процедура за 

прегласуване някой трябва да я предложи и тази процедура трябва да бъде 

гласувана. 
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Г-н Ликов:- Предлагам процедура за прегласуване на 

предложението, който е съгласен моля да гласува:  

10 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. Кворум – 15. Приема се. 

- Подлагам на гласуване първото предложение за един заместник 

председател, който е съгласен моля да гласува:  

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

Г-н Ликов:- С направените предложения и направените разисквания 

се установява, че ще имаме един заместник председател към настоящия 

момент. Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 3 и чл. 24 от ЗМСМА, чл. 14 във връзка с 

чл. 13 от Правилника на Общински съвет - Девин изборът се провежда с тайно 

гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от 

гласовете от общия брой съветници”, т.е. най-малко 9 гласа в случая. За провеждане 

на тайно гласуване ще трябва да изберем временна комисия за избиране на 

заместник председател на общинския съвет. Моето предложение е да използваме 

комисията, която беше за избора на общински председател като г-жа Дияна 

Чаушева, която вече не е в състава на общински съвет да бъде заменена с г-н 

Божидар Корчев. Останалите членове бяха г-н Юлиян Семчев като председател и  

г-жа Венета Тодорова като член. Други предложения 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 моето предложение за г-н Божидар Корчев 

да влезе в комисията, който е съгласен моля да гласува: 

 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 15 

Приема се.  

 

- Г-н Ликов:- Зачитам състава на комисията за избиране на 

заместник председател на Общински съвет Девин: 

- Председател: Юлиян Семчев 

- Секретар: Божидар Корчев 

- Член: Венета Тодорова 

 

- Подлагам на гласуване състава на комисията за избиране на 

заместник председател на Общински съвет Девин: 

Председател: Юлиян Семчев 
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Секретар: Божидар Корчев 

Член: Венета Тодорова 

 

Колеги, който е съгласен с така предложения състав на комисията, моля да 

гласува: 

 

13 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 1 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ, 1 - НЕ ГЛАСУВА. Кворум – 15 

Приема се.  

 

Г-н Ликов:- Преминаваме към предложения за заместник 

председател на общински съвет - Девин. Колеги имате думата. Заповядайте 

г-н Люнчев. 

 

Г-н Люнчев:- Моето предложение за заместник председател е Ангел 

Ликов. 

 

Г-н Ликов:- Благодаря. Други предложения. Заповядайте г-н 

Семчев. 

 
Г-н Семчев:- Все пак трябва да има избор. С един кандидат избор не 

се прави. С оглед някаква равнопоставеност чисто политическа предлагам 

от квотата на партия Герб да има кандидат за избор и това да бъде Росица 

Чолакова. Благодаря. 

 

Г-н Ликов:- Благодаря и аз. Други предложения. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 
Г-н Ликов:- Имаме две предложения за заместник председател на 

общински съвет. Първо предложение за г-н Ангел Ликов и второ 

предложение за г-жа Росица Чолакова, който е съгласен с тези предложения 

моля да гласува: 

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

 

Г-н Ликов:- Преди да престъпим към подготовката и провеждането 

на избора е необходимо да уточним технологията за избора и предлагам 

следното: Съгласно чл. 14, във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията 

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

общинската администрация избор за заместник председател на Общински съвет се 

извършва с интегрална бюлетина по утвърдения образец с имената на издигнатите 
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кандидати, подпечатана с печата на Общински съвет – Девин, в която се изписват 

имената на кандидатите. Всеки съветник отбелязва предпочитания кандидат с 

поставяне на знак "Х" в квадратчето пред съответния кандидат по начин, който не 

засяга друго квадратче, поставя бюлетината в плик и пуска плика в изборната урна. 

Гласът е действителен, ако в плика е намерена една бюлетина или в плика са 

намерени повече от една бюлетини, всички подадени за един и същи кандидат. 

Когато в плика са поставени две или повече бюлетини за един и същи кандидат, те се 

смятат за една. Недействителни са бюлетините, когато: 

- са намерени в избирателната кутия без плик; 

- в избирателния плик са поставени две или повече бюлетини за различни 

кандидати; 

- върху тях са дописани думи и знаци; 

- не са по установения образец. 

Празните пликове се смятат за недействителни бюлетини. За избран се смята 

кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. 

Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се 

повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много 

гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от 

гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от 

кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на 

следващото заседание. Процедурата по ал. 5 се прилага и в случаите, когато е издигнат 

само един кандидат. 

Предлагам да утвърдим следния образец на бюлетина: „Бяла обща 

бюлетина, съдържаща трите имена на кандидатите за заместник председател на 

общинския съвет. Поредността на изписването на имената на кандидатите е по реда 

на постъпване на предложенията. Имената на кандидатите се ограничават с 

разделителна линия. Празно квадратче се поставя пред името на всеки кандидат. 

Определените длъжностни лица от общинската администрация подготвят 

бюлетините, списък на съветниците и избирателната кутия и ги предават на 

комисията за провеждане на избора. 

Гласуването се извършва по следния начин: На всеки общински 

съветник, явил се да гласува, се предоставя бюлетина и плик, което се отбелязва с 

отметка в избирателния списък. Съветникът влиза в стаята на секретаря на 

общината (ползва се като тайна стая), прави своя избор чрез отбелязване на знака 

„Х” в празното квадратче пред името на избрания от него кандидат, поставя в плика 

бюлетината, излиза от стаята на секретаря и пуска плика в избирателната кутия, 

намираща се в заседателната зала, след което се подписва, в съответната графа на 

избирателния списък на съветниците. Член на комисията по избора отбелязва след 

подписа на съветника – „Гласувал” в графа „Забележка”. След приключване на 

гласуването комисията преброява гласовете, съставя протокол, след което в залата 

председателят на комисията обявява резултатите. За избран се смята кандидатът, 
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получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците (чл. 24, 

ал. 1 от ЗМСМА), т.е. най-малко 9 гласа. Когато при гласуването не е избран нито 

един от кандидатите, се провежда второ гласуване. На втория тур участват само 

първите двама кандидати, получили най-много от действителните гласове. Ако трима 

или повече кандидати са получили най-много, но равен брой гласове, те всички се 

допускат до участие на втория тур. Ако един кандидат е получил най-много гласове, 

а след него се нареждат двама или повече кандидати с равен брой гласове, те 

всичките се допускат за участие на втори тур. На втория тур за избран се смята 

кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на 

съветниците (чл. 24, ал. 1, от ЗМСМА). 

 

- Подлагам на гласуване бюлетината, която предложих, които е 

съгласен моля да гласува: 

 

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

 

Предлагам 30 минутна почивка за подготовка на избора за заместник 

председател. 

 

Г-н Ликов:- Уважаеми колеги след почивката и така направеното 

гласуване давам думата на председателя на комисията по избор на 

заместник председател г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми колеги след гласуването в кутията бяха 

открити 15 плика. Кворума е 15 към настоящия момент. Всички са 

гласували. Отварям пред вас един по един пликовете:  

- За г-жа Росица Чолакова – 3 бюлетини 

- За г-н Ангел Ликов – 7 бюлетини 

- Недействителни - 5 

Колеги към момента няма избран заместник председател и се престъпва към 

повторно гласуване. 

 

Г-н Ликов:- Уважаеми колеги след направеното гласуване нямаме 

избран заместник председател и затова се допуска последваш избор в същия 

ден както е записано в правилника.  

 

Обявявам 15 минути почивка за подготовка на избора за заместник 

председател. 

 

Г-н Ликов:- Уважаеми колеги след почивката и повторното 

гласуване давам думата на председателя на времената комисия по избор на 
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заместник председател г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев:- Уважаеми колеги гласували 15 съветника. Има открити 

15 бюлетини. Отварям пред вас един по един пликовете:  

- За г-жа Росица Чолакова – 8 бюлетини 

- За г-н Ангел Ликов – 2 бюлетини 

- Недействителни – 5 

Колеги към момента няма избран заместник председател от повторното 

гласуване. 

 

Г-н Ликов:- Уважаеми колеги след направеното повторно гласуване 

нямаме избран заместник председател. Съгласно чл. 13, ал. 5, във връзка с 

чл. 14, ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът 

се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най-много 

гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от 

гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от 

кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на 

следващото заседание. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 56 

 

На основание чл. 24, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 14 във връзка с чл. 13 от Правилника за организацията и 

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

общинската администрация и двата протокола на временната комисия за избор на 

заместник председател на Общински съвет Девин, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Няма избран заместник председател.  

 

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

да гласува: 

 

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

 

Г-жа Василева:- 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  
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2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 38 от 27.02.2020 г. относно: 

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

2019 г. до м. декември 2019 г.  

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. Както 

и в началото съобщих всички ДЗ са разгледани от постоянните комисии към 

общински съвет Девин и имат становища. Виждам, че няма и 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 № 57 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

Общински съвет - Девин за периода от м. ноември 2019 г. до м. декември 2019 г.  

 

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 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 42 от 11.03.2020 г. относно: Приемане 

на отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от управлението и 

по видове и категории. 

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. ДЗ има положително 

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

Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Председател, Уважаеми г-н Иванов, 

колеги, аз имам само един въпрос г-н Иванов към вас в раздел II Продажба 

на дялове и акции – община Девин има собственост на определен брой 

дялове в Спа комплекс „Орфей”. Въпроса ми е дали сте влизали във връзка 

със собствениците за евентуална продажба. По този въпрос дали е 

задвижено нещо или не.  

 

Г-н Иванов:- Уважаеми г-н Чаушев не съм влизал в преговори за 

продажба на акции. Включени са в програмата за разпореждане, но не сме 

осъществявали контакт.  

 

Г-жа Василева:- Други колеги. 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. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 58 

 

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

и местната администрация, чл. 5, ал. 2, от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община 

Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от 

управлението по видове и категории за 2019 год. 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 
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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 – „ЗА” 

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 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 43 от 11.03.2020 г. относно: 

Разглеждане на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на 

уличната регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе. 

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 разисквания 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. 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 59 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5 и 

ал. 7, чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IX-296 и промяна на 

уличната регулация от о.т. 84 към тупикова улица в кв. 8, с. Брезе. 

 

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 – 44 от 11.03.2020 г. относно: Приемане 

на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г. в съответствие с приетата с 

Решение № 136 от 14.03.2019 г. на Министерски съвет Национална програма за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

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

че има положително становище по ДЗ от всички комисии към общински съвет 

Девин. Заповядайте г-н Даскалов. 

 

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

имаше нужда от това нещо да се направи. Ние започнахме една борба с 

голямата популация на безстопанствени животни на територията на община 

Девин. За нас е ясно, че без да се вземат мерки няма как да се развива и 

основния поминък тук в нашия район, а именно туризма. Беше основна 

пречка и в началото даже на нашия мандат имаше опасност от провал на 

туристическия сезон именно заради прекомерната популация на 

безстопанствени животни. Мотивите и целите са ясни. Очакваните резултати 

са ясни, ако може само малко по голяма яснота да бъде внесена по 

отношение на финансовите средства. Какво предполага общината, че може 

да получи от държавния бюджет. Какво може да задели от общинския 
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бюджет от постъпления от такси и така нататък, защото тази дейност 

наистина е свързана с доста разходи. Поне предполагаемо. Благодаря. 

 

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

Иванов. 

 

Г-н Иванов:- Към настоящия момент приемайки бюджета ние 

заложихме сума около 40 000 лв. във връзка с издръжка на временния 

приют и с цел по мащабна кастрация в началото на годината. Към настоящия 

момент общината не може да предвиди какво ще бъде изпълнението на 

бюджета с оглед приходната част. Започнато е кастриране на 

безстопанствените кучета поетапно. Срещнахме трудности с оглед 

ситуацията с извънредното положение, което беше обявено от народното 

събрание. Надявам се сега да по наваксаме и поетапно да бъдат кастрирани 

вече кучетата на територията на гр. Девин и на територията на община 

Девин като имаме проведени разговори и поет ангажимент от Фондация 

„Четири лапи”, който да дойдат за около 10 дни на територията на община 

Девин и да ни помогнат в кастрацията като нашия ангажимент към тях е 

само да осигурим нощувката им плюс съдействие за залавяне на кучетата. 

Кастрацията от тяхна страна ще бъде абсолютно безплатна. Това е което 

имам свършено до момента. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Искам да кажа на г-н 

Даскалов, че по време на общо заседание на комисиите много подробно 

беше разискван този проблем, но вие отсъствахте и може би затова имате 

въпроси. Други колеги. 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 № 60 

 

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

местната администрация и във връзка с чл. 40, ал. 3 от Закона за защита на 

животните, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Приема „Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на Община Девин за периода 2020 - 2022 г.” 

 

2. Задължава кмета на общината ежегодно в срок до 31 март да внася пред 

Общинския съвет отчет за изпълнение на програмата за предходната година.  

 

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 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 48 от 18.03.2020 г. относно: 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено право на 

пристрояване. 

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 разисквания по ДЗ. Виждам, че 

няма и 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 № 61 

 

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

и местната администрация, чл. 38, ал. 2 от Закона на общинската собственост 

и чл. 37 ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

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

изграждане на пристройка на един етаж, с площ от 50 кв.м., към съществуваща 

жилищна сграда, с идентификатор 20465.502.184.1, на три етажа, със застроена 

площ 80 кв.м. с предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, разположена в 

общински недвижим имот, УПИ ХХIХ, кв. 55, с кадастрален номер 20465.502.184 по 
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кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-

90/18.12.2009г. на ИД на АГКК – Смолян, с адрес: гр. Девин, общ. Девин, обл. 

Смолян, ул. ”Горица” № 27, целия с площ 561 кв.м. Трайно предназначение на 

територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

АОС № 2674/01.10.2019 г. с данъчна оценка на имота към момента на утвърждаване 

на акта е 3646.50 лв. Отстъпено право на пристрояване върху недвижим имот 

собственост на Община Девин се отстъпва за сумата от 325.00 лв. без ДДС съгласно 

данъчната оценка на имота, отнесена към застроената площ на пристройката. 

 

2. Възлага на Кмета на Община Девин, да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

  

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

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 – „ЗА” 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 51 от 19.03.2020 г. относно: Продажба 

на УПИ-XVII, кв. 12, имот с идентификатор 73105.501.430 по ПУП на с. Триград, 

общ. Девин, обл. Смолян, частна общинска собственост, със собственици на законно 

построена върху имота сграда, чрез подадено заявление от: Асен Асенов Ушев и Ася 

Асенова Ушева. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

становище от ПК „УТОССГС”. Имате думата за разисквания по ДЗ. Виждам, че 

няма и предлагам прекратяване на разискванията, който е съгласен, моля да 

гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 62 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 35, 

ал. 3 от ЗОС и чл. 43, от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2020 г.” раздел I - Продажба: 572 кв.м. от 

поземлен имот с идентификатор 73105.501.430, УПИ-XVII, кв. 12, по ПУП на с. 

Триград, общ. Девин, обл. Смолян. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м. 

2. Дава съгласие да се извърши продажба на ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ на 

Асен Асенов Ушев и Ася Асенова Ушева върху поземлен имот с идентификатор 

73105.501.430, УПИ-XVII, кв. 12 по ПУП на с. Триград, общ. Девин, обл. Смолян, 

целия с площ от 572 кв.м. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. 

Начин на трайно ползване : Ниско застрояване до 10 м. при съседи: 73105.501.432, 

73105.501.410, 73105.501.434, 73105.12.50, 73105.501.429 и 73105.501.431, 
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актуван с АОС №2676/10.10.2019 г. на цена от 3 432.00 лв. без ДДС съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка от лицензиран оценител.  

 

3. Купувачите дължат всички данъци и такси по сделката. 

 

4. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

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 – „ЗА” 

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 8 точка от дневния ред 
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8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 53 от 19.03.2020 г. относно: Одобряване 

на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие 

на община Девин за 2019 г. 

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 всички комисии. Имате думата за предложения и мнения 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 № 63 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за 

регионалното развитие и чл. 91, ал. 3 от Правилник за прилагане на Закон за 

регионалното развитие, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на община Девин за 2019 г. и Таблица с индикатори за наблюдение 

и въздействие, съгласно приложението. 

 

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 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 55 от 19.03.2020 г. относно: Отчет за 

изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за управление на 

отпадъците на територията на община Девин 2017-2020” за 2019 г. 

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 всички комисии, ако имате нещо относно ДЗ заповядайте. 

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 № 64 

 

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

местната администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на 

отпадъците, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за управление на отпадъците. 

 
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 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 56 от 30.03.2020 г. относно: Издаване на 

разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в м. „Бабин чучур”, гр. 

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”, ако имате нещо относно докладната, 

заповядайте. 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: 

 



 

Протокол № 6 от 18.05.2020 г. 

26 
 

РЕШЕНИЕ № 65 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1.Одобряване на задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 20465.158.82 в 

м. „Бабин чучур”, гр. Девин. 

 

2. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за урегулиране на ПИ 

20465.158.82 в м. „Бабин чучур”, гр. Девин. 

 

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 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 57 от 30.03.2020 г. относно: Приемане 

на Отчет за изпълнение на Годишна план-програма за развитие на социалните 

услуги в община Девин през 2019 г.  

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 ПК „ЗСПЕ”. Вие, ако имате нещо относно ДЗ, заповядайте. 

Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

РЕШЕНИЕ № 66 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от Закон за местното 

самоуправление и местната администрация,, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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Приема Отчет за изпълнение на Годишна план- програма за развитие на 

социалните услуги в община Девин през 2019 г., съгласно Приложение № 1. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-н Ликов чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ОТСЪСТВА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ОТСЪСТВА” 

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. КВОРУМ – 13. Приема се. 

 
Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 62 от 06.04.2020 г. относно: Приемане 

на Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни 

проблеми на територията 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” и ПК „ЗСПЕ”, ако имате нещо относно ДЗ 

заповядайте. Виждам, че няма и 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 № 67 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 и чл. 

21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на община Девин, съгласно приложението. 

 

2. Възлага изпълнението на решението на Кмета на община Девин. 

 

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

гласува: 

 

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

 

Г-н Ликов:- 

 

Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 74 от 27.04.2020 г. относно: Отмяна на 

Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, 

извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински водопроводи за 

минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на 

водопроводи за минерална вода на територията на община Девин. 

Докладва: Председателя на ОбС - Девин 

 

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

 

Г-н Ликов:- Благодаря, г-жо Василева. Колеги имате думата за 

разисквания по ДЗ. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Уважаема г-жо Василева, Уважаеми г-н Иванов, колеги 

общински съветници по време на заседанието на ПК не бях се запознал с 

решението на Административен съд Смолян за отмяна на наредбата, но 

събота и неделя седнах и го по разгледах и се натъкнах на някой малки 

противоречия и ще се обоснова точно за какво става на въпрос. Нашата 

наредба е приета 2012 годината на база на това, че държавата предоставя 

на община Девин минерален извор Беденски бани за стопанисване за срок 

от  25 години безвъзмездно и за управление на ползваното находище. На 

база на това решение на държавата към този период община Девин си е 

издала наредба с която регламентира издаването на разрешителни за 

водоползване от този минерален извор, учредяването на сервитутни права 

за водопроводи на тази минерална вода и към този момент тя си е 

съобразена с законовите разпоредби, който са в закона за водите. 

Разрешителните, които издава община Девин за ползване на минерална вода 

от този извор са на база чл. 52, ал. 1, т. 3 и ал. 3 от Закона за водите. С 

така атакувания протест от Окръжна прокуратура, той атакува само 

определен член в нашата наредба, които е чл. 6 от т.1 до т. 7. Внимателно 

съпоставяйки едното с другото може би Окръжна прокуратура е имала 

основание да го оспори това нещо, защото в Закона за водите в чл. 50 ясно 

и точно са констатирани това как се издават разрешителни за водоползване, 

но в случая ние издаваме разрешителни за водоползване на база чл. 52, ал. 

1, т. 3 и ал. 3 от Закона за водите, което е в правомощията на кмета на 

община Девин след решение на общинския съвет. Може би към този протест 

не знам как се е процедирало нямах време да проверя, може би трябваше да 

се подходи така, че да се защити малко интереса на общината в това дело, 

но в случая проблема е изтърван. Затова моето мнение относно отмяната на 

тази наредба е да не отменяме цялата наредба, а да отменим само това, 

което е в решението на Административен съд за отмяна на чл. 6, т. 1-7. 

Останалите членове и самата наредба според мен и моето предложение е да 

остане. Ако трябва в последствие да се преработи и да се допълни, но 

окончателно решението на съда е че отменя разпоредбите само на чл. 6, 

което действително погледнато спрямо Закона за водите има несъответствие 

и естествено, че важи акта от по висока степен в случая Закона за водите. 

Всички наши действия по стопанисване на находището на Беденски бани 

изцяло са съобразени с чл. 52 от Закона за водите където точно е казано 

как се издават разрешителни за водоползване от кмета на общината на база 

решение на общински съвет. Затова моето предложение е в решението да 

бъде залегнало, че отменя разпоредбите на чл. 6, т. 1 - 7. Останалото нека 

си остане, за да може кмета да има възможност спрямо наредбата да 

регламентира начина на учредяване на сервитутните права за преминаване 

през съответните имоти за захранване на съответните обекти, които имам 
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издадени разрешителни и да не им връзваме ръцете по този начин. При 

внимателно преглеждане на цялата наредба може да се променят и много 

неща. Вярно е, че в чл. 135 от Закона за водите е регламентирано, кой 

издават наредби във връзка с разрешителни, във връзка с качеството на 

питейните води, но това не касае според мен лично нас по скоро водите за 

питейни и битови нужди. Този сондаж, които ние ползваме въз основа на 

която е издадена тази наредба той не е за питейни и битови нужди. Така, че 

моето предложение е да не отпадне цялата наредба, а само чл. 6 от т. 1 до 

т. 7 така както е записано в решението на съда. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Чаушев. В чл. 135 от ЗВ 

изчерпателно са изброени органите, които издават Наредби. Общинските 

съвети не са оправомощени да издават Наредби за условията за 

водовземане на минерална вода, изключителна държавна собственост, 

предоставена безвъзмездно за управление и ползване на общината. ОбС - 

Девин в противоречие с чл. 8 от ЗНА е уредил уредените от ЗВ условия и 

ред за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуги на 

водопренос, водоподаване на минерална вода и учредяване на сервитутни 

права за водопроводи за минерална вода. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев:- Благодаря ви г-жо Василева. Доколкото прочетох 

протеста никъде там не е залегнало, че тя не е била публикувана и 

атакувана по чл. 26 от Закона за нормативните актове, а в целия протест и 

решението касае казуса само с този чл. 6 от наредбата.  

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

 

Г-н Иванов:- Тъй като писмото от прокурора беше адресирано и до 

мен, но в момента не е пред мен, аз меслех, че на комисията е обсъдено. 

Мотивите на прокурора за обявяване на цялата наредба за нищожна са че 

Закона за водите не предоставя правомощия на общинския съвет да 

регламентира тези правоотношения, които ние сме ги регламентирали с 

наредба. Тоест, за да издадем подзаконов нормативен акт, то това трябва да 

е посочено като компетентност на общинския съвет с закона с акт с по 

висока степен. В тази връзка има две писма от прокурора от Окръжна 

прокуратура, с които акцентира за допуснатия пропуск и като препоръка е 

да бъде отменена цялата наредба, тъй като тя е нищожна, защото не е 

издадена на валидно законно правно основание. Може да донесете 

следващия път протеста и писмото на прокурора, за да се запознаят 

общинските съвентици и да бъде ясно на всички.  
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Г-жа Василева: - Благодаря ви г-н Иванов. 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.  

 
- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направи г-

н Чаушев самата наредба да остане, а да бъде отменен чл. 6, т. 1-7, който е 

съгласен моля да гласува: 

 

6 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 9 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15 . Не се приема. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 68 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 във връзка с чл. 11, ал. 3 

от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК, чл. 50, ал. 

4и чл. 135 от Закона за водите,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Отменя Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за 

водовземане, извършване на услуги за водопренос/водоподаване по общински 

водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на 

прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Девин, 

приета с Решение № 212 от 12.11.2012 г. 

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

гласува: 

9 - ЗА, 1 - ПРОТИВ, 5 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 15. Приема се. 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

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

 

Г-н Семчев:- В тази връзка с последното решение на общинския 

съвет за отмяна на наредбата искам да попитам кога най скоро да очакваме 

нова наредба.  

 

Г-н Иванов:- Няма да приемаме нова наредба.  

 

Г-н Семчев:- Все пак има води от местно значение и все пак смятам, 
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че трябва да има правилник и наредба, за да ви дава възможност да 

оперирате с тези води от местно значение както и ние от общински съвет.  

 

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

 

Г-н Низамов:- Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Председател, 

колеги забележете тук касае общински водопроводи и следващото, което е 

че касае водопровод и водоизточници, които се предоставят на община 

Девин за стопанисване. Според мен трябва да има една такава наредба 

съгласно действащото статукво на настоящите закони и поднормативни актове 

да бъде актуална и да се изготви. Това е моето мнение по въпроса.  

 

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

 

Г-н Иванов:- Аз поемам като ангажимент на следваща сесия да ви 

отговоря тъй като не са предмен последните две указания на прокурора, но 

за да издадем наредба трябва да имаме правно основание закона да ни 

вменява тези правомощия, за да може общинския съвет да издаде такава 

наредба, а в чл. 135 от Закона за водите там казва, че за поддържане 

количеството и необходимото качество на водите Министъра на околната 

среда и вадите утвърждава методика за определяне минимално допустимия 

отток и там ред други правомощия Министерски съвет дава на Министъра на 

околната среда и вадите да издава подзаконови нормативни актове, които да 

регламентират това. Начина за издаване, за стопанисване изключително на 

такива водопроводи, които са ни предоставени на такива концесии, които са 

отстъпени на общините да ги стопанисва. В тази връзка поемам ангажимент 

на следващото заседание да бъда по мотивиран, защо не следва да приемаме 

такава наредба ние, ако пък имам грешка ще поемем ангажимент да 

изработим такава наредба. Благодаря ви.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря ви г-н Иванов. Колеги други въпроси към г-н 

Иванов. Виждам, че няма поради изчерпване на дневния ред закривам днешното 

заседание. Благодаря ви на всички вас за активността. 

 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА: 
Председател на Общински съвет – Девин 
 
 
 
Изготвил: 
Славка Чавдарова /Дата: 22.05.2020 г./ 
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