
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

  
ПРОТОКОЛ 

 
№ 8 от 23.06.2020 година 

 
От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 23.06.2020 

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

На заседанието присъстват: 

От Общински съвет - Девин: От 17 общински съветници, присъстват 16, 

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Елка Станчева – Секретар на общината 

Красимир Бечев - Главен експерт „ОС” 

Захаринка Шапкова - Началник на отдел „БФУЧР” 

 

Гости:-Граждани на Община Девин 

Нагул Кайраманов 

Соня Башкова 

 

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. Отсъства г-н Юлиян Семчев, по уважителна причина, който е в отпуск 

по болест. 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. По време на заседанието се присъедини и г-н Георги Гетов и 

кворума е 16. Пред вас е раздаден дневния ред. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 
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1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 04.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в 

сграда на ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 11.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински движими вещи леки автомобили, лекотоварни 

автомобили и автобуси. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 15.06.2020 г. относно: Предложение 

за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 15.06.2020 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 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана алея и 

изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане 

на нереализирана алея между УПИ-XVIII, УПИ-XX в кв. 68, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, част от УПИ II-801, кв. 65 

по ПУП на гр. Девин и проект за изменение на общински УПИ V-814, кв. 65 по ПУП на 

гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на ОУ „Иван Вазов”, с.Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 16.06.2020 г. относно: Допълване на 

Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 16.06.2020 г. относно: Изменение 

на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта за 

с. Брезе, през месец юни 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. относно: 

Одобряване 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 кадастрална карта (стар номер 000625 по КВС) и край ПИ 48547.149.4 

по кадастрална карта (стар номер 149004 по КВС), с. Михалково, община Девин, 

област Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

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

предложения. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов: – Уважаема г-жо Председател, Уважаеми дами и господа 

общински съветници, Уважаеми гости в залата искам да оттегля точка 11. Докладна 

записка с Вх. №ДЗО – 101 от 16.06.2020 г. като ще бъде разгледана на следващото 

заседание.  

 

Г-жа Василева: – Благодаря ви г-н Иванов. Други колеги. Аз искам да 

направя едно предложение на мястото на оттеглената докладна на основание чл. 67, 

ал. 1 от Правилника за работа на общински съвет Девин да влезне ДЗО - 102 от 

19.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за преобразуване и дарение на имоти 

общинска собственост. Гледана е на ПК „УТОССГС”. Други колеги относно ДР. Виждам, 

че няма и затова предлагам да прекратим с разискванията по ДР, който е съгласен, 

моля да гласува: 
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14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ.  

 

- Колеги подлагам на гласуване предложението, което направих в ДР като 

т. 11 да влезне ДЗО - 102 от 19.06.2020 г. относно: Даване на съгласие за 

преобразуване и дарение на имоти общинска собственост, който е съгласен, моля да 

гласува: 

14 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – 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 – 91 от 04.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в 

сграда на ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 11.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински движими вещи леки автомобили, лекотоварни 

автомобили и автобуси. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 93 от 15.06.2020 г. относно: Предложение 

за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 15.06.2020 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 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана алея и 

изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане 

на нереализирана алея между УПИ-XVIII, УПИ-XX в кв. 68, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 96 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, част от УПИ II-801, кв. 65 
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по ПУП на гр. Девин и проект за изменение на общински УПИ V-814, кв. 65 по ПУП на 

гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на ОУ „Иван Вазов”, с.Триград. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 16.06.2020 г. относно: Допълване на 

Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 16.06.2020 г. относно: Изменение 

на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта за 

с. Брезе, през месец юни 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 19.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за преобразуване и дарение на имоти общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. 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. 

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 91 от 04.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост в 

сграда на ПГЕ „А.С.Попов”, гр. Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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Г-н Иванов:- Зачита ДЗ – моля за разглеждане и гласуване. 

 

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

това искам да ви информирам, че има положително становище на ПК 

„УТОССГС” като комисията направи предложение срока за предоставяне на 

помещение да бъде от 10 години. Имате думата за питания и предложения 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 подлагам на гласуване предложението на ПК „УТОССГС” срока 

за предоставяне на помещение да бъде от 10 години, който е съгласен, моля да 

гласува: 

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 91 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 

- помещение, предназначено за зъболекарски кабинет /лекарства и 

манипулациони/, с площ 15 кв. м., находящо се в западната част на първи етаж на 

триетажна масивна сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. 

„Васил Левски” № 3, с идентификатор 20465.504.1509.1, по КК на гр. Девин, цялата 

със застроена площ 905 кв. м., актувана с АОС № 2526 от 13.02.2017 г., вид 

собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна цена, в размер 

на 34,50 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел III, ред 5, колона 4 от Наредба 

№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин; за срок от 10 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 
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Г-жа Чолакова 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 – „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 – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 92 от 11.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за продажба на общински движими вещи леки автомобили, лекотоварни 

автомобили и автобуси. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положителни становища на ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП”. 
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Доста време се дебатира и имат едно предложение в т. I, в т. 1 Лек 

автомобил ВАЗ 2121 „НИВА - 221”, с рег. номер СМ 7154 АК, начална цена - 

244 лв. без ДДС да отпадне. Други предложения или въпроси колеги, 

заповядайте. Ако някой колеги от останалите комисии имат въпроси, питания 

или други предложения, защото колегите от двете комисии проведоха много 

сериозен дебат и след това стигнаха до това решение. 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 на двете комисии в т. I, 

в т. 1 Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА - 221”, с рег. номер СМ 7154 АК, 

начална цена - 244 лв. без ДДС да отпадне, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 92 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 23, ал. 3, 

т. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за продажбата на следните автомобили – общинска 

собственост, след провеждане на публичен търг: 

1. Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6774 АК, начална 

цена – 195 лв. без ДДС. 

2. Лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ, начална 

цена – 1958 лв. без ДДС. 

3. Автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ, начална цена – 

23 945 лв. без ДДС. 

4. Автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ, начална цена –   

16155 лв. без ДДС.  

5. Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 0960 АМ, начална цена –    

6070 лв. без ДДС. 

6. Лек автомобил ОПЕЛ АНТАРА, с рег. номер СМ 7666 АТ, начална цена –     

4437 лв. без ДДС. 
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7. Лек автомобил ВАЗ 2121 „НИВА-221”, с рег. номер СМ 6775 АК, начална 

цена – 103 лв. без ДДС./автомобила е бракуван/ 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „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 – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

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 – 93 от 15.06.2020 г. относно: Предложение 

за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година. 

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 „БФЕФП”. Имате думата за мнения и предложения по ДЗ. На 

заседанието на комисията присъства главната счетоводителка г-жа Шапкова 

подробно обясни каква е мотивацията за актуализация и в кой части. Даде 

подробни отговори на зададените въпроси. Колеги, ако вие имате някакви 

питания или предложения по ДЗ. Подробно се дебатира. 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 № 93 

 

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,  

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2020 

година, съгласно Приложение № 1.1, Приложение 1.2 и Приложение 1.3. 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2020 г. по обекти, видове разходи 

и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „ЗА” 
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Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ОТСЪСТВА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Г-жа Чолакова: 

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 94 от 15.06.2020 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 01.04.2020 г. до 30.04.2020 г. 

Докладва: Председателя на Общински съвет - Девин 

 

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

 

Г-жа Чолакова:- Благодаря, г-жа Василева. ДЗ има положителни 

становища от ПК „ЗСПЕ” и ПК „БФЕФП”. Имате думата за мнения и въпроси 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 № 94 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,  
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ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

11..  Приема сведение, предоставените от Управителя на „МБАЛ - ДЕВИН” 

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

финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 

01.04.2020 г. до 30.04.2020 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. 

 
Г-жа Василева: 

 
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 95 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, нереализирана алея и 

изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане 

на нереализирана алея между УПИ-XVIII, УПИ-XX в кв. 68, 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 от ПК „УТОССГС”. Искам да ви кажа, че на работното заседание г-н 

Иванов, г-н Бечев, г-н Чаушев внесоха изключителна яснота по тази ДЗ, но 

все пак, ако някой от вас има въпроси да заповяда. 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 № 95 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията,  

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 
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1. Обявява за частна общинска собственост нереализирана алея в кв. 68, по 

Подробен устройствен план (ПУП) на гр. Девин, с площ 171 кв.м. 

2. Дава съгласие да се изготви проект за ПУП- План за регулация за 

изменение на урегулираните поземлени имоти УПИ-XVIII, УПИ-XVI, УПИ-XX и отпадане 

на нереализирана алея между УПИ-XVIII, УПИ-XX в кв.68, гр.Девин. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „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 – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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 – 96 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за промяна на вида собственост на общински имот, част от УПИ II-801, кв. 65 

по ПУП на гр. Девин и проект за изменение на общински УПИ V-814, кв. 65 по ПУП на 

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”. Имате думата за разисквания по ДЗ. Заповядайте г-

н Чаушев.  

 

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

и гости в залата вчера на комисиите, когато обсъждахме ДЗ резолирани до ПК 

„УТОССГС” изтървах една неточност свързана с разминаванията в докладната 

записка и в документите, които са приложени към нея. Случая е идентичен с 

този с които коментирахме за водопровода на Михалково и повода по които 

вие оттеглихте ДЗ, г-н Иванов е че в докладната записка се касае Михалково 

АД, а документите издадени за собственост на тръбопровода е на ТПТ 

Михалково. Снощи като разглеждах отново ДЗ се натъкнах на почти същия 

случай в ДЗ, става на въпрос за летен театър на общински имот УПИ II - 801, 

а в акта за общинска собственост се касае административна сграда - спортен 

клуб и спортна площадка. Според мен има несъответствие и може да изиграе 

лоша шега при оформяне на решението. В проекта за решение също е 

описано обявява за частна общинска собственост придаваемата част от 27 кв.м. от 

общински урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за летен театър, а акта за общинска 

собственост, г-н Бечев е за административна сграда - спортен клуб и спортна 

площадка. Това да не създаде някакъв проблем на хората и да се наложи отново да 

преразглеждаме решението. Трябва в проекта за решение да се запише, така както си 

е в акта за общинска собственост. Предполагам, че така ще е най добре и моето 

предложение е да се запише точно така както е в акта за общинска собственост. Да 

не е летен театър, а административна сграда - спортен клуб и спортна площадка. 

Благодаря. 

 

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

 

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

Уважаеми общински съвеници в подробния устройствен план 

предназначението на имота е за летен театър. При съставянето на акта явно е 

допусната техническа грешка, но там е идентифициран и категорично се 

вижда, че става на въпрос за същото УПИ и квартал. Не може в момента да се 
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направи поправка на акта, тъй като поради точно това разминаване между 

парцелна и имотна граница, те не съвпадат в момента и такава би могла да 

стане след като се направи корекция, съответно в кадастралната карта на 

града. Евентуално съм съгласен с предложението на г-н Чаушев, ако е 

възможно да се допълни в решението акт за общинска собственост и в скоби 

да се допълни за спортна площадка, както е писано в наименованието на 

акта. Не виждам как по друг начин би могло да се конкретизира по точно 

решението. Благодаря ви.  

 

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

 

Г-н Чаушев:- Да в проекта за решение е цитиран акта за общинска 

собственост, може би само в скоби да се допълни след текста, но, аз като 

разглеждах района около летния театър там трябва да се направи ново 

заснемане и да се регулират границите на самия летен театър, защото 

уличната регулация е съвсем друга, имотите и изпълнението на сградата е 

съвсем друга така, че това най вероятно ще отнеме много време Ако мислите, 

че може по този начин и няма да има проблем да допълним само 

конкретизираната сграда - спортен клуб и спортна площадка, така както е записано 

в акта.  

 

Г-жа Василева:- Г-н Чаушев предлагате да се допълни ли? Други 

колеги. Заповядайте г-н Низамов. 

 

Г-н Низамов:- Уважаеми колеги мисля, че г-н Иванов най точно може 

да даде информация.  

 

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

 

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

съветници, тук най вероятно има разминаване в регулационното отреждане. 

Урегулирания поземлен имот е отреден за летен театър, така е по действащия 

регулационен и строителен план на града, но дефакто имаме изградена 

спортна площадка с административна сграда за спортния клуб и може би 

затова акта за общинска собственост е съставен реално за сградата, която 

съществува и за спортната площадка и която попада в регулиран поземлен 

имот II в кв. 65. Дори и да не го включим като допълнение, но няма пречка в 

скоби след акта за общинска собственост да се добави за какво е съставен, 

защото там е цитиран номера на акта, а там е ясно за какво е съставен.  

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Заповядайте г-н Чаушев. 
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Г-н Чаушев:- Оттеглям предложението си за допълнение в 

решението. Моето изказване беше само да засиля вниманието, за да не стане 

някаква грешка и да трябва отново да го преразглеждаме. Случайно, ако има 

някакви възражения от областния управител и така нататък може да се 

излезе с мотиви, че акта е съставен 1997 г., а новия регулационен план е 

приет много по късно. Можело е да се направи това назад във времето, но е 

факт е че не е направено. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Чаушев. 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, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 96 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 15, ал. 3 от Закона за устройство на територията,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Обявява за частна общинска собственост придаваемата част от 27 кв.м. от 

общински Урегулиран поземлен имот (УПИ) II - за летен театър в кв. 65, по Подробен 

устройствен план (ПУП) на гр. Девин, целият с площ 3 079 кв.м., с Акт за общинска 

собственост (АОС) № 39 от 06.06.1997 г. 

2. Дава съгласие да се изготви проект за ПУП-План за регулация и 

застрояване (ПРЗ) за изменение на УПИ V-814, кв. 65 по ПУП на гр. Девин, имот с 

идентификатор 20465.504.814 по Кадастрална карта на гр. Девин. 

3. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 
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Велизар Викторов Шанов - „ЗА” 

Венета Стамова Тодорова – „Въздържал се” 

Георги Гетов Гетов – „ОТСЪСТВА” 

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 – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 97 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на ОУ „Иван Вазов”, с.Триград. 

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” както и на ПК „БФЕФП”. Ако вие от останалите 

комисии имате някакви питания или предложения или пък колегите от същите 

комисии е възникнало нещо в последствие, моля 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. 
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Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 97 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 

- помещение, предназначено за производствени дейности – всестранни, с 

площ 130 кв. м., находящо се в приземен етаж, западната част на триетажна масивна 

сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, с. Триград, с идентификатор 

73105.501.200.1 по Кадастрална карта на с. Триград, цялата със застроена площ 688 

кв. м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 62 от 20.10.1997 г.; вид 

собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна цена, в размер 

на 143 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел III, ред 6, колона 7 от Наредба 

№ 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

Община Девин; за срок от 5 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „ЗА” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 
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Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „Въздържал се” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 98 от 16.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, в 

сграда на СУ „Христо Ботев”, 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 от ПК „УТОССГС” както и на ПК „БФЕФП”. Ако някой иска да вземе 

отношение, моля 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 № 98 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 7 и ал. 2 от ЗОС и чл. 7, 

ал. 6 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на: 
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- помещение, предназначено за сладкарница /заведение без алкохол/, с 

площ 86 кв. м., находящо се в западната част на първи етаж на триетажна масивна 

сграда, с адрес: област Смолян, община Девин, гр. Девин, ул. „Гимназиална ” № 37, с 

идентификатор 20465.502.218.1 по Кадастрална карта на гр. Девин, цялата със 

застроена площ 1001 кв. м., актувана с Акт за общинска собственост (АОС) № 5 от 

14.03.1997 г; вид собственост: общинска публична; с начална тръжна месечна наемна 

цена, в размер на 86 лв. с ДДС, съгласно Приложение № 1, раздел II, ред 1, колона 5 

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

имущество на Община Девин; за срок от 5 г. 

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

процедури по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „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 – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 
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Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 99 от 16.06.2020 г. относно: Допълване на 

Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – 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 ПК „УТОССГС”. Има пропуск, но решението не е върнато с 

молба е да се допълни. Ако имате някакви питания, заповядайте. Виждам, че 

няма и затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 

РЕШЕНИЕ № 99 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 38, ал. 2 от Закона 

за общинската собственост и чл. 37, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, чл. 79 от АПК,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение № 61 от 18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин, както 

следва: 

1. В т. 1, след „Общински съвет – Девин учредява” се добавя „на Любомир 

Ангелов Любенов и Мария Василева Любенова”.  

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 10 точка от дневния ред 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 100 от 16.06.2020 г. относно: Изменение 

на Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 г., в частта за 

с. Брезе, през месец юни 2020 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 „БФЕФП” както и на ПК „ОМДСТК”. Разбрахте кое налага 

промяна на културния календар. Ако някой иска да вземе отношение, моля да 

заповяда. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

разискванията, който е съгласен, моля да гласува: 

 

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



 

Протокол № 8 от 23.06.2020 г. 

23 
 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 100 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 и чл. 20, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 

от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Изменя Календара на културните събития и прояви в Община Девин за 2020 

г., в частта за с. Брезе през месец юни 2020 г., както следва: 

От 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

27.06.-28.06. 

2020 г., 
с. Брезе 

Родова среща/ 

Празник на село 

Брезе 

Народно 

читалище „Асен 

Златаров 1945”, 

с Брезе 

1000 лв. 

На 

МЕСЕЦ МЯСТО 
КУЛТУРНА 

ПРОЯВА 

ОРГАНИЗАТОР

/И 

СРЕДСТВА ОТ 

ОБЩИНСКИЯ 

БЮДЖЕТ 

2020 Г. 

14.06.2020 г. с. Брезе 

Родова среща/ 

Празник на село 

Брезе/ 

Освещаване на 

храм-параклиса 

„Свети Йоан 

Предтеча” 

Народно 

читалище „Асен 

Златаров 1945” 

с Брезе 

Кметство Брезе 

1000  

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

действия по изпълнение на решението. 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 
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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 – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 102 от 19.06.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за преобразуване и дарение на имоти общинска собственост. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Иванов. Колеги искам да ви 

информирам, че има положително становище на ПК „УТОССГС”. Ако някой от 

вас иска да вземе отношение, моля заповядайте. Много подробно на 

комисията беше обсъдено, но, все пак, ако са възникнали въпроси, 

заповядайте. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за прекратяване на 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 101 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал.1 и ал. 9, чл. 

6, ал. 1 и ал. 3, чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост и чл. 2, ал. 4 от 

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

имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Включва в Програмата за разпореждане и управление на общинската 

собственост за 2020 г. на Община Девин, раздел VIII Други – общински поземлени 

имоти с идентификатори и площ, както следва: 20465.156.250, с площ 3452 кв.м.; 

20465.156.258, с площ 11044 кв.м.; 20465.157.17, с площ 311 кв.м.; 20465.157.97, с 

площ 3374 кв.м.; 20465.171.3, с площ 714 кв.м.; 20465.171.254, с площ 5736 кв.м.  

2. Обявява за частна общинска собственост имотите, както следва: 

- Поземлен имот, с идентификатор 20465.156.250, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 3452 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.156.258, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 11044 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.  

- Поземлен имот с идентификатор 20465.157.17, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 311 кв.м., местност "Хумата". Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.157.97, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 3374 кв.м., местност "Хумата". Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.171.3, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 
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изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 714 кв.м., местност "Подлаг". Трайно предназначение на територията: 

Земеделска. Начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.   

- Поземлен имот с идентификатор 20465.171.254, по кадастрална карта и 

кадастрални регистри, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на 

изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър – Смолян, с 

площ 5736 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на 

трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път.  

3. Дава съгласие да бъдат дарени на Южноцентрално държавно предприятие с 

ЕИК 201619580, със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Полк. Дичо 

Петров” № 1А, п.к. 4700, следните имоти - частна общинска собственост, с 

кадастрални номера: 

- 20465.156.250, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 3452 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.156.258, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 11044 кв.м. Трайно 

предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.  

- 20465.157.17, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 311 кв.м., местност "Хумата". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.157.97, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 3374 кв.м., местност "Хумата". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.171.3, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със 

Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 714 кв.м., местност "Подлаг". 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.   

- 20465.171.254, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени 

със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 год. на изпълнителния директор на Агенция по 

геодезия, картография и кадастър – Смолян, с площ 5736 кв.м. Трайно 
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предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: За 

селскостопански, горски, ведомствен път.  

4. Възлага на кмета на община Девин да предприема всички правни действия 

за изпълнение на решението. 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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 – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Снежана Алдинова Чавдарова - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ОТСЪСТВА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 
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Г-жа Василева:- Искам да ви кажа, че няма записани, ако вие имате 

някакви въпроси. Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

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

и гости в залата тук са граждани, които желаят да поставят някои въпроси. Само да 

ви въведа в темата. Става на въпрос за това, че отново настояваме и искаме да 

попитаме какво се случва с кабинета на д-р Шилева. За този кабинет има подписка, 

която стопирахме, тъй като г-н Иванов на последния обществен съвет обеща пред 

всички, че ще направи всичко възможно да предостави такъв кабинет, за да може 

този млад кадър от Девин да упражнява своята професия, тъй като много хора остават 

без такъв специалист ендокринолог и ако позволите да им дадем думата, за да ви 

отправят въпросите. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:– Благодаря ви г-жо Тодорова. Независимо, че вие сте 

общински съветник и знаете какъв е реда, нека колеги да гласуваме. Имате ли нещо 

против да дадем думата на госта, който иска да вземе участие относно дебата и 

въпроса, който постави г-жа Тодорова, който е съгласен, моля да гласува: 

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

Заповядайте г-н Кайраманов.  

 

Г-н Кайраманов:– Казвам се Нагул Кайраманов, жител съм на града тоест на 

общината въпроса с ендокринолога и е много спешен. Първо в момента има 

ендокринолог доцент Клечкова. Тя си отиде и нещата, които са на нейния компютър 

изчезнаха, нали. Взимаме направление от личния лекар и отиваме при д-р Шилева 

тъкмо беше завършила и започнала в кабинета, в последствие и във вътрешно 

отделение. Тя е млад специалист с две завършени специалности като специалист 

вътрешни болести и специалист ендокринолог. Местния кадър го изгубваме по какви 

причини не ме интересуват политически причини и така нататък. Ние искаме местни 

хора тук да бъдат на това място. След два-три месеца д-р Клечкова пак няма да я 

има, пак ще търсим други специалисти. Не бива така, аз от 28 години съм диабетик и 

от шест години съм на инсулин. Сега пак трябва да ходя при д-р Клечкова да търся 

направление и така нататък. Само разкарване на хората оттук-оттам, оттам-оттук. 

Моля, да се вземе това нещо под внимание. 

Искам да поставя и друг въпрос във връзка със строителството в града, улица 

„Васил Левски” от пазара на моста нагоре като се задигна асфалта нямаме ли 

техническа служба в тази община и кой наблюдава как се правят. Тротоара от 

чешмата до гаража на Юруков надолу цялата вода се излива през тротоара, който е 

за пешеходци, целия е в кал. Насрещни коли идват и хората вървят по средата на 

улицата. Никакво внимание не се взе. След това пресечната улица нагоре Погорец 
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ВиК където мине оставя последствия. Изкопали една дупка колкото една маса с 

багера сложили две, три колички чакъл и е станала 35 см. Яма. Колите се чудят как 

да вървят нагоре по улица „Погорец”. Трябва да се вземе някакво отношение трябва 

да се направи колко му трябва три-четири колички бетон не ни интересува откъде ще 

се доставя. Трябва да се действа по експедитивно. Не може тъкмо направена улица да 

се разваля всичкия чакъл от отгоре по средата на улицата отиде отдолу в шахтата. 

Работниците от общината пак отиват да чистя там. Това е от мен. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Иванов:– Уважаеми г-н Кайраманов всички сме загрижени за местните 

кадри и вече няколко пъти дебатирахме на различни срещи въпроса с д-р Шилева, за 

съжаление в нейно отсъствие. Фактите към настоящия момент са следните: д-р 

Шилева сама е напуснала болницата. Тя си е подала молбата да бъде освободена 

доброволно. Да действително пред обществения съвет, аз заявих готовност, 

намерения и че ще направя всичко възможно, ако д-р Шилева желае да разкрие 

индивидуална практика. Дойде ли, да поиска съдействие, ние ще го осигурим, за да 

може да отвори кабинет в който да продължи да практикува една от специалностите 

си. Към настоящия момент, тя не е дошла да заяви, че е готова да открие кабинет за 

индивидуална практика. Това са фактите. По отношение на улица „Васил Левски”, 

кога е извършен ремонта сега ли се извършва или назад във времето за какъв участък 

става въпрос. 

 

Г-н Кайраманов:– Не е през вашия мандат, а преди това.  

 

Г-н Иванов:– Ще вземем отношение, ще направим проверка и ако е 

възможно да се коригира проблема, но ако технически така е изпълнено, ще видим 

доколко е възможно с настоящите средства да бъде откоригирано отводняването на 

този участък, за който споменавате.  

 

Г-жа Василева:– Заповядайте г-жо Башкова. 

 

Г-жа Башкова:– За да не идваме тук ние се обърнахме към обществения 

съвет. Оказа се че беше само Младен Исаев. Става на въпрос за д-р Шилева. 

Възможно ли е някъде да се изнесат имената на тези, които са в обществения съвет, 

за да може, ние евентуално няма нужда да не идваме тук, а да се обръщаме към тях. 

Те нали са затова да се обръщаме към тях и те да ви поставят въпросите към вас. 

Някъде трябва да се публикуват дори и Младен Исаев не знаеше кой са в 

обществения съвет. Досега само един път са се събирали и не ги познавам и не знам 

кои са. Шест човека са били на първата среща.  
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Г-н Иванов:– Благодаря. В сайта на общината ще бъде публикувано и ще има 

раздел за обществения съвет в който ще бъдат качени всички членове на 

обществения съвет и с кратко описание на всички въпроси, които се дебатираха към 

настоящия момент в обществения съвет. Напротив не сме се събирали един път. Има 

заседание на обществения съвет вече четири пъти. На последното заседание 

присъстваха и хора, които изявиха желание да присъстват. Той е отворен 

общественият съвет и г-жа Тодорова също присъстваше на него с г-жа Гюлфие 

Чаушева бяха като гости на обществения съвет. 

 

Г-жа Башкова:– Само да допълня, че г-н Кайраманов говори не само за 

улица „Васил Левски”, а и за улица „Погорец”, защото там е дупката засипана и 

създава много проблеми за автомобилите. Ако има някакъв контрол от общинската 

техническа служба може би ВиК няма да чакат два, три месеца или пък една година, 

за да ги оправят. 

 

Г-н Иванов:– Благодаря. Пропуснах да ви акцентирам за улица „Опълченска” 

също имам голяма дупка направена от ВиК - дружеството и наред други улици. 

Проблемът многократно е представен пред г-н Стаматов и г-н Мариан Николов за 

това, че следва да бъдат запълнена и възстановена настилката след като те са 

извършвали интервенции във връзка с подмяна на водопроводната мрежа. От 

началото на годината ме уверяваха, че ще почне поетапно възстановяване на 

настилките, но към настоящия момент това не е факт. Отново ще проведем разговор с 

тях, ако трябва и официална кореспонденция ще направим запитвания и ще ви 

отговорим кога възнамеряват да възстановят настилките, тъй като те имат ангажимент 

след като извършват ремонт да ги възстановят.  

 

Г-жа Башкова:– Още нещо пак за същата улица. Някои хора, които са били 

и миналата година в общинския съвет знаят много добре, че там направиха не 

тротоари, а бетонираха улицата до края на къщите, а то трябваше да бъде тротоар. 

Направено е много добре, но тогава трябваше да се помисли, че не само да се вложат 

средства, а тази улица да се отводни там е като река особено при тези дъждове. Няма 

една отводнителна шахта. Г-н Иванов е запознат и знае, че няма нито една 

отводнителна шахта. Водата няма как да се спре и свлича всичко от отгоре. Ако имате 

някакви средства каквито и да са минимални и ако трябва и ние ще съберем даже 

само да се направят предишните шахти, които са запечатани както се реагира преди 

избори, за да се спечелят изборите от някой хора бивши кметове, които бързаха да 

асфалтират улицата и запечатаха шахтите. Ако може поне на две места да има или да 

се отворят предишните, за да се събира водата. 

 

Г-н Кайраманов:– Това са шахти над канализационната мрежа и не може 

отводнителните шахти да влизат в канализационната мрежа, защото канала ще се 
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запуши веднага с пясък и чакъл. Бяха ни обещали, че ще се правят отводнителни 

шахти с допълнителни тръби надолу, за да се стича, но така си останаха нещата. 

 

Г-н Иванов:– Г-н Кайраманов, да разбирам, че това са проблеми, които са 

възникнали назад във времето и то не е от преди две или три години нали.  

 

Г-н Кайраманов:– Да. 

 

Г-н Иванов:– Те са от доста назад във времето. Разбирам, че този проблем 

следва да бъде решен. Ще направим комисия, която да дойде да види вие споменахте, 

че има и тротоари, които са били бетонирани. Ще се запозная комисията и ще видим 

какви са възможностите за отводняване и вече оттам насетне ще се планират 

средства, тъй като ситуацията в момента е доста трудно на общината с оглед 

приходната част на бюджета и ако ви обещаем, че до края на годината ще отводним 

улица, която назад във времето може би повече от седем, осем или десет години не е 

била отводнена ще ви излъжем, но ще го имаме в инвестиционната програма и ще 

търсим възможности да се инвестира отводняването на улицата.  

 

Г-жа Башкова:– Благодарим и се извиняваме, че така поставихме и други 

въпроси, но ние дойдохме специално за д-р Шилева, защото информацията е че тя 

наистина иска да има кабинет и да работи в него само, че не иска да бъде в 

отделението. Тя не е отишла на по лошо място, тя е отишла в бърза помощ. Между 

другото нашата община се нуждае и от лекари в бърза помощ. Да направим така, че 

тя да остане и дори в бърза помощ, но да я има и да помага на хората както е 

възможно за нея. Нашата молба е такава и да направим всичко възможно тя да има 

кабинет.  

 

Г-н Иванов:– Благодаря ви. Стига да има желание, има процедура, която 

трябва да се спази и от нас ще има съдействие  

 

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

 

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

наши съграждани и колеги по отношение на д-р Шилева всички виждаме, че града ни 

и общината има нужда от такъв доктор. Както и кмета каза всички сме загрижени 

местните кадри да остана тук и да им намираме възможност за реализация тук в 

Девин и моето питане е защо трябва да чакаме д-р Шилева да дойде при нас да ни се 

моли и да търси покаяние, за да и дадем място някъде да отвори кабинет. Не е ли по 

редно ние да я поканим, какво ни пречи да я поканим и да и предложим. Благодаря. 
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Г-н Иванов:– Г-н Даскалов в последния разговор с д-р Шилева, което не 

мисля, че следва да го коментираме тук разговаряхме с нея заявих и готовност, ако тя 

има желание да открие практика да й съдействаме. Тя не беше убедена, че иска да 

работи, да упражнява индивидуална практика извън кабинета в ДКЦ.  

 

Г-жа Башкова:– Аз не знам, защо да не може да се отвори един кабинет. 

Може да се приема до обяд и след обяд. 

 

Г-н Иванов:– Болницата се нуждае от кадри, ако всички мислим за 

болницата и сме убедени, че трябва болницата да съществува на нас ни трябват и 

лекари в болницата, които да ни лекуват в отделението. Затова, че моя апел към вас е 

да убедим д-р Шилева да се върне да работи в болницата да лекува и хората.  

 

Г-жа Василева:– Благодарим ви. Други колеги. Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова:– Значи моите съграждани си тръгнаха, но, аз искам само да 

обясня за улица „Погорец”, защото ние всичко възможно направихме през миналия 

мандат бетонирахме наистина тревните площи и те така си пожелаха. Не пожелаха да 

имат тротоари. След това коментираха за тези отводнителни шахти първо преди много 

време преди около 10 години както, вие казахте тези шахти бяха бетонирани и по 

закон нямаме право дъждовната вода да я отвеждаме в отводнителните шахти. 

Въпреки всичко хората настояваха да има поне в горния край на „Погорец”, но така и 

не стигнаха до споразумението къде и как да бъде поставена тази шахта, а имаше 

реакции долу при Георжиеви, че ако се сложи такава шахта съответно тяхната ще се 

пълни, ще им връща водата обратно и ще влиза в къщата. Просто да ви кажа от първо 

лице какъв е проблемът там. Така, че не стигнаха до окончателно решение къде точно 

и как да е направено. Просто вие трябва да прецените как да го решите този проблем. 

По отношение на д-р Шилева наистина е хубаво вие да й предложите, както 

обещахте, да предложите няколко варианта на кабинет и съответно жената да си 

избере. Разговаряно е с нея, тя не желае повече да идва. Вие сте говорили с нея, тя 

казва, че вярва на нас й ние предаваме, че вие сте обещал, ако може наистина да 

спазите обещанието да предложите няколко варианта ние ще и предадем да се 

срещнете, да ги види и да ги обсъдите и оттам нататък да се стигне до където трябва 

по процедура. 

 

Г-жа Василева:– Какви са тези неща г-жо Тодорова. Втория път пак г-н 

Иванов я помоли да дойде да разговаря с нея. Непрекъснато вие водите разговорите с 

нея. Той и предложи, каза когато решите идвате проучваме всички помещения, 

предлагаме ви и вие си избирате, ще направим ремонта и ще ви съдействаме.  
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Г-жа Тодорова:– Извинявайте има ли помещения, който може да и 

предложите. 

 

Г-жа Василева:– За да каже елате. 

 

Г-н Иванов:– Г-жо Тодорова, първо д-р Шилева трябва да реши, дали иска 

да упражнява индивидуална практика да дойде, да го заяви и да търсим възможности 

за кабинет. От наша страна съдействие за това, ако има подходящ общински терен ще 

и бъде предоставен, ако няма ще търсим друг наемодател, ще и помогнем с ремонта и 

с документите. Това е в нашите компетенции и това можем да направим.  

 

Г-жа Василева:– Заповядайте г-н Шанов  

 

Г-н Шанов:– Уважаеми г-н Иванов, Уважаема г-жо Председател, Уважаеми 

колеги, аз само искам да попитам г-н Иванов тези предоставени средства от 

Министерство на образованието на Гьоврен и на Грохотно малко по-подробно точно 

какво ще се изпълнява с тях. Това е сумата заложена в актуализация на бюджета. 

Гледам, че са вече в сметката на общината. Значи за Гьоврен 103 199 и за Грохотно 

са 31 644. Просто информативно, защото в пространството се носят доста различни 

хипотези и теории. 

 

Г-н Иванов:– В Гьоврен доколкото съм запознат средствата, ако става въпрос 

за тях са за частичен ремонт на покрива на училището. Нали, затова са и средствата 

са в сметката на училището и доколкото съм наясно в момента директора на 

училището си провежда поръчка, с която той ще си възложи ремонт на покрива.  

 

Г-н Шанов:– Благодаря. Просто исках да го чуя от вас. 

 

Г-жа Василева:– Други колеги. Заповядайте г-жо Тодорова.  

 

Г-жа Тодорова:– Уважаема г-жо Василева, г-н Иванов, колеги имам още 

един въпрос във връзка с тарифата с едни 5 лв. от Наредбана за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин, които вие 

споменахте, че трябва в детските градини да се плащат от родителите. Бихте ли 

изяснили какви са тези 5 лв. и докъде стигнаха нещата. Разбрахме, че в наредбата от 

миналия мандат сме гласували 5 лв. Бихте ли обяснили подробно.  

 

Г-н Иванов:– Реално, аз това го установих и би следвало вие всички да сте 

запознати предишния Общински съвет какво ви е мотивирало да вземете това 

решение, за да може да бъде включена такава постоянна такса от 5 лв. за всички 

деца, които посещават детски градини. Тя е факт с решение на общински съвет 



 

Протокол № 8 от 23.06.2020 г. 

34 
 

просто не мога да го погледна мисля, че беше декември 2016 година. След като 

научих за тази такса съм длъжен да изпълня решението на общинския съвет докато не 

бъде отменено това решение на общински съвет. Тя е такса като постоянна такса за 

всяко едно дете, което посещава детската градина независимо от това колко 

посещения има тоест така е формулирана таксата, че дори и да не е посещавал в 

конкретния месец нито един път детската градина, то дължи 5 лв. такса. Не мога да 

знам г-н Даскалов е бил вносител на тази докладна, той би следвал да знае какво ги е 

мотивирало, за да бъде определена тази такса или комисиите, които са разглеждали 

тарифата. Не мога да знам, аз.  

 

Г-н Шанов:– Заповядайте г-н Шанов, аз също се запознах с този казус. 

Добре ние сме взели такова решение, но неофициално имам информация няма какво 

да крия, че майка ми е директор на ДГ в Гьоврен, защо не се е изпълнявало. Минали 

са години оттогава и никой не е казал, тук има цяла администрация, има началници 

на отдели, директори на дирекции и така нататък. Няма как да хвърляме обвинения 

на двама трима или пет човека. Разбрах, че има одит и човека е седнал и го е видял, 

добре. Макар, че има логика за мен в това решение, защото ти имаш тази услуга окей, 

че е детска градина най-малко трябва да пипаме детската градина, но в крайна 

сметка опитваме се да балансираме едни разговори не само в общината и в други 

институции когато ползваш нещо, те ти го предоставят и за да бъде качествено 

наистина трябва да има финансов ресурс, то е губещо иначе. Ние много добре всички 

знаем, че детските градини са много трудни за изпълнение и поддържане и така 

нататък. Всички го знаем перфектно, че средствата не стигат. Аз лично съм за, чисто 

морално погледнато съм за. Друг е въпроса, че хората нямат финансови средства и 

може би хората по-добре и трудно ще го разберат и ще го осъзнаят. Имаш услуга и ще 

плащаш 5 лв. все пак една кутия цигари са 5 лв. Това е моето мнение. Тук е въпроса, 

защо три години тази администрация тук има хора, които би трябвало да следят и да 

гледат. Сега усещам, че се хвърля една вина тук в пространството не от вас по 

принцип. Одита си върши най-вероятно работата. Ние може би не сме разбрали също 

съзнателно или несъзнателно и ние сме хора да сгрешим да ни предложат нещо в 

случая г-н Даскалов имал в предвид това. Аз специално към онзи момент мисля, че 

някой даже тук от колегите са търсели и аз проверих също и протокола даже и не съм 

присъствал на тази сесия, но това не ме оправдава по никакъв начин. Аз чисто 

човешки разбирам идеята на тези 5 лв. Въпросът е че има приходна част, има отчети, 

има разходна част, прогноза и така нататък нали ги одобряваме. Тук гласуваме 

актуализации, правим отчети чакаме пет пък получаваме три. По просто казано защо 

не се е забелязало до сега. Благодаря ви. 

 

Г-н Иванов:– Благодаря ви г-н Шанов. Няма обяснение в момента изследваме 

и искаме писмени обяснения. Ще стане ясно тука, аз не съм заявил кой е виновен и 

не съм хвърлил вината върху някой, аз съм длъжен да изпълня решението на 
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общинския съвет за момента той е факт влязло е в сила, изпълняваме го и можем да 

продължим да го изпълнявам за в бъдеще. Така, че това са обстоятелствата към 

настоящия момент. 

 

Г-жа Василева:– Благодаря ви г-н Иванов. Други колеги. Виждам, че няма 

затова поради изчерпване на дневния ред закривам днешното заседание. Благодаря 

ви за участието. 
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