
 
 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

  
ПРОТОКОЛ 

 
№ 13 от 29.10.2020 година 

 
От редовно заседание на Общински съвет – Девин, състояло се на 29.10.2020 

година /четвъртък/ от 09:30 часа в заседателната зала на Община Девин. 

На заседанието присъстват: 

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

съгласно подписан присъствен лист. 

От Общинска администрация: 

Здравко Иванов – Кмет на Община Девин 

Румен Билянов – Кмет на с. Брезе 

Христина Христова - Кмет на с. Беден 

Димитър Кисьов – Началник отдел „ТСУ” 

Гости – граждани 

 

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. На основание чл. 70, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 

Общински съвет – Девин, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска 

администрация има наличие на кворум от 17 общински съветника присъстват 17. 

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

4, т. 1 от ЗМСМА. Всички вие разполагате с дневния ред и сте запознати с него, ако 

някой иска да вземе отношение по ДР, заповядайте. Заповядайте г-н Иванов. 

 Г-н Иванов: - По отношение на ДР, оттеглям ДЗ от дневния ред  № 

146 от 14.10.2020 г. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 146 от 14.10.2020 г. относно: 
Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение по Процедура за 

директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 

„Топъл обяд” на Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане и определяне на дейността по предоставяне на топъл обяд като местна 

дейност. Поради това че се откри, възможност да продължи  „Топъл обяд” по 

действащия ред  за м. ноември и м. декември 2020 г., след като се изчистят насоките 

и критериитеще входирам наново ДЗ. 
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Г-жа Василева: - Благодаря, г-н Иванов. Поредността на ДР ще се 

промени, като т. 6 ДЗО – 146 от 14.10.2020 г. ще отпадне. Колеги, имате 

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

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

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

  

Зачитам проекта за Дневен ред на днешното заседание на Общински съвет. 

 

ДНЕВЕН РЕД: 

 

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 25.09.2020 г. относно: Определяне 

на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 07.10.2020 г. относно: 
Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура за подбор 

на проекти BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат”, мярка 7.1 

„Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 

туризма, в полза на малки рибарски общности” на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 - 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 09.10.2020 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-334 и УПИ ІV-333 (в рамките 

на ПИ с идентификатор 73105.501.246) по кадастралната карта на с. Триград, за част 

от УПИ за озеленяване и ресторант и частична промяна на уличната регулация в кв. 

25 по плана на с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 09.10.2020 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на Михаил Огнянов Здравков. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 09.10.2020 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на Таня Емилова Иванова. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 15.10.2020 г. относно: Годишен 

план за ползване на дървесина от горски територии собственост на община Девин за 

2021 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 15.10.2020 г. относно: Сключване 

на споразумение за удължаване срока на спогодба между община Девин и ЕТ 

„Меланш-11 - Мила Бомбаширова”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 15.10.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имоти с идентификатор № 

44848.5.433 и № 44848.5.676 в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 15.10.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно предложение „Изграждане и 

рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. 

Беден, община Девин”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

10. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 151 от 15.10.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - земеделски земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 15.10.2020 г. относно: Въвеждане 

на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини 

на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 19.10.2020 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2020 

г. до м. юни 2020 г. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 21.10.2020 г. относно: 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2020 година. 

Докладва: Кмет на Община Девин 
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14. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани. 

 

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

да гласува: 

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

 

Пристъпваме към 1 точка от дневния ред.  

1. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 139 от 25.09.2020 г. относно: Определяне 

на средната месечна посещаемост в детските градини в община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

Искам да ви информирам, че има положително становище на ПК „ОМДСТК”. 

Колеги, имате думата.  Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

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

 

 Колеги, зачитам следния проект за Решение: 

 
РЕШЕНИЕ № 140 

На основание  чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя конкретния размер на средната месечна посещаемост в Детски 

градини /ДГ/ считано от 01.11.2020 г. в Община Девин, както следва: 

  

1.1. За детските градини в гр. Девин - градински групи – 14 деца; 

 - за филиал кв. Настан - 12 деца; 

 

1.2. За яслените групи в детските градини в гр. Девин - 10 деца; 

1.3. За детските градини в с. Гьоврен и с. Грохотно – 12 деца;  

 

 - за филиал с. Триград – 6 деца. 
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2. Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими 

действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 2 точка от дневния ред.  

2. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 142 от 07.10.2020 г. относно: 
Кандидатстване на Община Девин с проектно предложение по Процедура за подбор 

на проекти BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат”, мярка 7.1 

„Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 

туризма, в полза на малки рибарски общности” на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 - 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

Искам да ви информирам, че има положителни становищa от всички ПК 

Колеги, имате думата. Заповядайте господин Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: - Гледам, че крайният срок за кандидатстване е 29 октомври 

2020 година, а днес е 29-ти октомври 2020 година. Решението което ще вземем днес 

ще влезе в сила след 14 дни. Предлагам да се сложи, като последна точка в 

решението допуска се незабавно изпълнение на решението във връзка с процедурата 

и кандидатстването. Благодаря господин Чаушев. Други колеги. Виждам, че няма и 

затова предлагам процедура за прекратяване на разискванията, който е 

съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, чухте, че господин Чаушев направи предложение като т.4 Допуска 

незабавно изпълнение на основание член 60 от АПК, който е съгласен, моля, да 

гласува:  

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

Колеги, зачитам следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 141 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие Община Девин да кандидатства с проектно предложение по 

Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 - МИРГ „ВЗР: Батак - Девин-

Доспат” по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” на Програмата 

за морско дело и рибарство 2014 – 2020 и МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - 

Девин - Доспат”. 

 

2. Декларира, че дейностите, включени в проектното предложение 

съответстват на приоритетите на Общинския план за развитие на община Девин за 

периода 2014-2020 г., а именно: Стратегическа цел 2 „Насърчаване на културното и 

туристическо развитие на базата на принципите за устойчиво местно развитие”, 

Приоритет 2 „Ефективно използване на местния природен и културен потенциал за 

устойчиво развитие на туризма и постигане на продуктово разнообразие”. 

 

3. Упълномощава кмета на община Девин да предприеме всички необходими 

действия за кандидатстване с проектното предложение. 

 

4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60 от 

АПК. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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” 
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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” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 3 точка от дневния ред 

3. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 143 от 09.10.2020 г. относно: Разглеждане 

на проект за промяна на ПУП-ПРЗ за изменение на УПИ V-334 и УПИ ІV-333 (в рамките 

на ПИ с идентификатор 73105.501.246) по кадастралната карта на с. Триград, за част 

от УПИ за озеленяване и ресторант и частична промяна на уличната регулация в кв. 

25 по плана на с. Триград, община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

вище от  ПК „УТОССГС”.  Колеги, ако вие имате някакви питания или 

предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 142 
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 6 от Закона за 

устройство на територията, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за промяна на Подробен устройствен план – План за 

регулационно застрояване (ПУП-ПРЗ) за изменение на Урегулирани поземлени имоти 

УПИ V-334, УПИ ІV-333 (в рамките на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 

73105.501.246) по кадастралната карта на с. Триград, част от УПИ за озеленяване и 

ресторант, и частична промяна на уличната регулация в кв. 25 по плана на с. 

Триград, община Девин. 

 

2. Дава съгласие за отпадане на отреждането за озеленяване в рамките на 

поземлен имот с идентификатор 73105.501.246 по кадастралната карта на с. Триград 

и частична промяна на уличната регулация в кв. 25 по плана на с. Триград, съгласно 

графичната част на настоящия ПУП-ПРЗ. 

 

 

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

да гласува: 

 

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

 

Пристъпваме към 4 точка от дневния ред 

4. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 144 от 09.10.2020 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост – находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на Михаил Огнянов Здравков. 

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”.  Колеги, ако вие имате някакви питания или 

предложения по ДЗ. Виждам, че няма и затова предлагам процедура за 

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

 

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

 

Колеги чета следния проект за Решение: 
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РЕШЕНИЕ № 143 

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

местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от 

Решение № 40 от 07.02.2011 г. на Министерството на околна среда и водите, с което 

предоставя на община Девин, безвъзмездно, за управление и ползване за срок от 25 

години находище „Беденски бани”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане на минерална вода 

от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец” – м. Беденски бани, община Девин, 

област Смолян на Михаил Огнянов Здравков, с адрес: гр. Девин, ул. „Гимназиална” № 

26 за обект „Временен обект” в Поземлен имот (ПИ) № 20465.589.22 по 

Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Девин, община Девин, с 

годишен обем – до 63,51 куб. м за срок от 10 (десет години), от датата на влизане в 

сила на разрешителното. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова 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” 
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Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 
Пристъпваме към 5 точка от дневния ред 

5. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 145 от 09.10.2020 г. относно: Издаване на 

разрешително за водовземане на минерална вода – изключителна държавна 

собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец”, с. Беден, община 

Девин, област Смолян на Таня Емилова Иванова. 

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”. 

 

 Колеги, ако вие имате някакви питания или 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. Приема се 

 

Колеги чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 144 

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

местната администрация, чл. 52, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от Решение № 

40 от 07.02.2011 г. на Министерството на околната среда и водите, с което предоставя 

на община Девин, безвъзмездно, за управление и ползване за срок от 25 години 

находище „Беденски бани”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от минерална 

вода от находище „Беденски бани”, Шахтов кладенец – м. Беденски бани, община 

Девин, област Смолян на Таня Емилова Иванова, с адрес: гр. Девин, ул. „Васил 

Левски” № 29, за обект „Вилна сграда”, разположена на територията на Поземлен 
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имот (ПИ) с идентификатор 03112.134.1 по Кадастралната карта и кадастралните 

регистри на с. Беден, община Девин, област Смолян, с годишен обем – до 25,02 куб. 

м. за срок от 10 (десет години) от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

 

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 – „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 – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ПРОТИВ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Заповядайте г-н Семчев. 

 

Г-н Семчев: - Колеги, изразявам право на отрицателен вот. Искам да е по-

ясно защо, нищо против нашите съграждани, трябва да ви информирам, че този 
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водопровод от Беденски бани до Девин е изграден с една основна цел да обслужва 

бившия санаториум в града, настоящия Спа хотел „Орфей” едновременно обслужва 

хотели. Това са частни инвестиции, частни лица по презумпция, ако дадем на двама 

трябва да дадем още на 200 или 300. Аз съм против перфорация на магистралния 

водопровод от Беденски бани до Девин. Не съм против даване на разрешително за 

водоползване. Страхувам се, че ако дадем на много хора, преди водоема да ползват 

перфорация на тръбата, ще компроментираме    доставката на минерална вода в града 

с което ще компроментираме обслужването на гостите на града, включително и на 

местните хора. Тези огромни инвестици които са направени в града, ще се 

обезсмислят, ако започнем да раздаваме вода на физически лица преди водоема. За 

това съм грласувал против. Благодаря. 

 

Пристъпваме към 6 точка от дневния ред 

6. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 147 от 15.10.2020 г. относно: Годишен 

план за ползване на дървесина от горски територии собственост на община Девин за 

2021 г. 

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”. Ако имате някакви питания или 

предложения или на 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: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 145 

 

На основание  чл. 21, ал. 1, т. 8, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, 

чл. 4, ал. 3 и чл. 5, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението 

на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и за ползването 

на дървесина и недървесни горски продукти (НУРВИДГТДОСПДНГП) и във връзка с чл. 

27, ал. 1, т. 1 и т. 3, чл. 38, ал. 1 и чл. 71, ал. 1 от НУРВИДГТДОСПДНГП, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Одобрява Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. от горски 

територии, собственост на община Девин, съгласно Приложение № 1. 
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2. На основание чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, за количества до размера на Годишния 

план за ползване на дървесина през 2021 г. 

 

3. На основание чл. 38, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане 

изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска собственост, и 

за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, упълномощава кмета на 

община Девин да организира продажбата на дървесина, добита от общински горски 

територии, чрез търгове с тайно наддаване, с ограничение за местни търговци, за 

количества до една трета от Годишния план за ползване на дървесина през 2021 г.  

 

4. Упълномощава кмета на община Девин да продава стояща дървесина на 

корен, добита от територии, собственост на Община Девин, на физически лица за 

лична употреба, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 1, 2, 3, 6, 7 от Наредбата за условията и 

реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и 

общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

5. Упълномощава кмета на община Девин да продава дървесина от склад, 

добита от територии, собственост на Община Девин, на физически и юридически 

лица, по реда на чл. 71, ал. 1, т. 4 и т. 5 от Наредбата за условията и реда за 

възлагане изпълнението на дейности в горски територии – държавна и общинска 

собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти. 

 

6. Упълномощава кмета на община Девин да сключва договори за добив на 

дървесина до временен склад с изпълнители (юридически лица, регистрирани по реда 

на чл. 241 от Закона за горите) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 1 и т. 3 от Наредбата за 

условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии – 

държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски 

продукти. 

Неразделна част от настоящото Решение е: 

• Годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. – Приложение № 1. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 
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Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов – „ЗА” 

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 – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 7 точка от дневния ред 

7. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 148 от 15.10.2020 г. относно: Сключване 

на споразумение за удължаване срока на спогодба между община Девин и ЕТ 

„Меланш-11 - Мила Бомбаширова”. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

становища от ПК „УТОССГС” и ПК „БФЕФП. Относно тази докладна искам да ви 

кажа, че имаше много дебати при комисията по”УТООССГС”, тъй като се проявява 

интерес за инвестициония проект от 2015 година и количествено-стойностната 
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сметка. Нямаше възможност да се разгледат тези два документа и се реши всеки да се 

запознае и днес да изрази своето решение. Комисияа по „БФЕФП” има положително 

становище. Колеги, давам ви думата, който иска да вземе отношение по ДЗ да 

заповяда. Заповядайте господин Чаушев. 

 

 Г-н Чаушев: - Дълго разглеждах тази докладна записка. С моя инициатива 

бе потърсена количествено - стойностната сметка и инвестициония проект от ПК 

„УТОССГС”. Документите към ДЗ бяха качени на следващия ден, след като се 

запознахме с тях, тъй като ползващите - собствениците нямат никакви вина за това 

към този момент 2015 година. Тогава се случи такова природно бедствие, при което се 

е наложило и така се казва събарянето на технически обекти, за да може да се 

извърши реконструкция и изграждане на подпорна стена по проект, където да се 

вкара реката в корито си. Факт, че има подписана една спогодба с тази изготвена 

количествено - стойностна сметка с цените от 2015 г. и инвестициония проект в мен 

буди едно такова съмнение не е подходяща и не се сещам за точната дума за тази 

спогодба е подписана без решение на общински съвет. Общинският съвет е орган, 

който контролира и разпределя средствата от бюджета на общината и инвестиционно 

проектиране и така нататък. Факт е въпреки, че имаме сключена такава спогодба, 

колко е законно и колко не е законно, аз не мога да коментирам, не съм в 

компетентността, да го коментирам има организация, за тази работа. Така, че е 

сключена спогодба, но хората нямат вина за тази работа. Моята препоръка, моят апел 

е оттук нататък господин Иванов, ако случайно, не дай си боже се случи нещо 

подобно, на територията на общината и засягат частни интереси, поради, които 

споразуменията или спогодбите могат да се сключат, след решение на общинския 

съвет, преди всичко пък ние като орган разпределяме средства в общината, относно 

местните дейности. Това са пари за инвестиционно проектиране и така нататък. Това 

са пари от всички нас, които са тук в залата и жителите на общината. Благодаря.  

 

 Г-жа Василева:- Благодаря г-н Чаушев за това което казахте. 

Напълно ви подкрепям. 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 № 146 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, предложение първо от ЗМСМА, във 

връзка с избягване на значителния размер на неустойките, законната лихва и 
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съдебните разноски, при предявяване на съдебна претенция от страна на ЕТ 

„Меланш-11-Мила Бомбаширова”, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Възлага на кмета на община Девин да сключи Споразумение с ЕТ „Меланш -

11 - Мила Бомбаширова”, ЕИК 120053673, със седалище и адрес на управление: гр. 

Девин, ул. „Гребенец” № 11, с което страните да се споразумеят, че ще се предвидят 

средства в Бюджета на община Девин за 2021 година, 2022 година и 2023 година за 

обект „Възстановяване на съществуваща сграда в УПИ XI, кв. 59 по ПУП на гр. Девин“ 

и обектът ще бъде възстановен по изготвените инвестиционен проект и количествено-

стойностна сметка, в размер на 91 134,37 лв. /деветдесет и една хиляди сто тридесет 

и четири лева и тридесет и седем стотинки/ с включено ДДС. 

2. Одобрява проект на споразумение. 

 

 

Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ОТСЪСТВА” 

Венета Стамова Тодорова – „ОТСЪСТВА” 

Георги Гетов Гетов – „ЗА” 

Красимир Росенов Даскалов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Наташа Владимирова Василева – „ЗА” 

Николай Петров Люнчев – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 
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Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

Юри Юриев Поюклийски – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ ” 

Ясен Северинов Низамов – „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

 

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

 

Пристъпваме към 8 точка от дневния ред 

8. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 149 от 15.10.2020 г. относно: Отдаване 

под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд, имоти с идентификатор № 

44848.5.433 и № 44848.5.676 в землището на с. Лясково, община Девин, област 

Смолян. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

становище на ПК „УТОССГС”. Колеги, имате думата 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 № 147 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 24а, ал. 6, т. 2 от 

Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за отдаване под наем на Стоян Николаев Сазарлиев, с. 

Лясково, община Девин, област Смолян на следните поземлени имоти от общински 

поземлен фонд: 

 

• Поземлен имот, с идентификатор № 44848.5.433, по кадастралната карта и 

кадастралните регистри, на с. Лясково одобрени със заповед № РД-18-676 от 

25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), с площ 2002 (две хиляди и два) кв. м., находящ се в землището на с. 
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Лясково, община Девин, област Смолян, местност „УСОЙКАТА” , при граници на имота: 

поземлен имот с идентификатори № 44848.5.442, 48848.5.427, 44848.5.421, 

44848.5.435 и 44848.5.440. Трайно предназначение на територията –земеделска. 

Начин на трайно ползване – нива.  

 

• Поземлен имот, с идентификатор № 44848.5.4676, по кадастралната карта 

и кадастралните регистри, на с. Лясково одобрени със заповед № РД-18-676/ 

25.09.2019 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и 

кадастър (АГКК), с площ 18459 (осемнадесeт хиляди четиристотин петдесeт и девет ) 

кв. м., находящ се в землището на с. Лясково, община Девин, област Смолян, 

местност „ЛУКОВА ПАДИНА”, при граници на имота: поземлен имот с идентификатори 

№ 44848.5.673, 48848.5.672, 44848.5.675, 44848.5.490, 44848.5.495, 44848.5.492, 

44848.5.504, 44848.5.783, и 44848.5.670. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. 

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване както следва:  

 

•  За ползване на заявения поземлен имот от общински поземлен фонд (нива),  

идентификатор №44848.5.433 в размер на 43,44 лв. (четиридесет и три лева и 

четиридесет и четири стотинки), съгласно експертна пазарна оценка на лицензиран 

оценител. 

 

• За ползване на заявения поземлен имот от общински поземлен фонд (нива), с 

идентификатор № 44848.5.676 в размер на 487,32 лв. (четиристотин осемдесет и 

седем лева и тридесет и две стотинки), съгласно експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител. 

 

3. Възлага кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Стоян 

Николаев Сазарлиев за срок от пет стопански години. 

 

 

 
Колеги, процедура на поименно гласуване. 

 

Г-жа Чолакова чете: 

Ангел Асенов Ликов - „ЗА” 

Андрей Рашков Кехайов - „ЗА” 

Божидар Юриев Корчев – „ЗА” 

Велизар Викторов Шанов - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 



 

Протокол № 13 от 29.10.2020 г. 

19 
 

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 – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 9 точка от дневния ред 

9. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 150 от 15.10.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно предложение „Изграждане и 

рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. 

Беден, община Девин”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/. 

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”. Колеги, имате думата.Заповядай г-н Даскалов. 

 

Г-н Даскалов:  - Исках само да попитам, само една възможност ли ще имаме 

само с едно проекто-предложение или имаме възможност да кандидатстваме  защото 

същата необходимост от подмяна на водопровода има с. Брезе, с. Осиково и с. 

Михалково и за всичките тези села има такива изгодни проекти. 

 



 

Протокол № 13 от 29.10.2020 г. 

20 
 

Г-жа Василева:- Благодаря, г-н Даскалов. Заповядайте г-н Иванов. 

 

Г-н Иванов: - Благодаря за въпроса. Разбира се, че има готови проекти и за 

останалите населени места. Както ви е ясно в с. Брезе дори е играна  процедура. Има 

сключен договор за изпълнител, без осигурено финансиране, за което също се 

надявам по МРРБ  да получим голяма сума.  По настоящем кандидатствахме с този 

проект, тъй като  ресурса е ограничен и се надявам и той да бъде финансиран.  В 

Настан там всички, знаете, че средствата са доста големи суми, които би следвало да 

се осигури, така, че за всяко едно населено място в следващия програмен период, ще 

ни бъде приоритет захранването с качествена питейна вода. Благодаря. 

 

Г-жа Василева:- Благодаря господин Иванов. Други колеги.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 № 148 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие Община Девин за кандидатстване с проект „Изграждане и 

рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. 

Беден, община Девин”, за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от 

Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

 

2. Потвърждава, че всички дейности по проект „Изграждане и рехабилитация 

на външна и вътрешна водоснабдителна система и съоръжения с. Беден, община 

Девин”, отговарят на приоритетите на Общинския план за развитие на Община Девин 

за периода 2014-2020 година. 

 

3. Упълномощава кмета на общината да предприеме всички необходими 

действия, свързани с подготовката и входиране на проектно предложение: 

„Изграждане и рехабилитация на външна и вътрешна водоснабдителна система и 

съоръжения с. Беден, община Девин”, в Предприятие за управление на дейностите по 

опазване на околната среда. 
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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 – „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 – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

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 – 151 от 15.10.2020 г. относно: Даване на 

съгласие за отдаване под наем на имоти общинска собственост - земеделски земи. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 



 

Протокол № 13 от 29.10.2020 г. 

22 
 

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

становище на ПК „УТОССГС”. Колеги, имате думата 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 № 149 

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

Закона за общинската собственост и чл. 90, ал. 3 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за провеждане на публичен търг за отдаване под наем на 

общински земеделски имоти, както следва: 

1. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.94 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 7428 (седем хиляди четиристотин двадесет и осем ) кв. м., с адрес: 

област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Власово”, съседи: 

81815.4.242, 81815.4.95, 81815.4.266. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 187,19 лв. (сто осемдесет и седем лева и деветнадесет стотинки) съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. 

Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 

2. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.53 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 2813 (две хиляди осемстотин и тринадесет) кв. м., с адрес: област 

Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 81815.5.237, 

81815.5.91, 81815.5236, 81815.5.235. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 60,76 лв. (шестдесет лева и седемдесет и шест стотинки) съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. 

Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 
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3. Поземлен имот, с идентификатор 81815.4.54 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 4010 (четири хиляди и десет) кв. м., с адрес: област Смолян, община 

Девин, землище с. Чуруково, м. „Рад”, съседи: 81815.4.53, 81815.4.57, 81815.4.56, 

81815.4.217, 81815.4.55. Трайно предназначение на територията – земеделска. Начин 

на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: 

общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 96,24 лв. 

(деветдесет и шест лева и двадесет и четири стотинки) съгласно изготвена експертна 

пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да 

променя начина на трайно ползване на имота. 

4. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.79 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 15108 (петнадесет хиляди сто и осем) кв. м., с адрес: област Смолян, 

община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 81815.5.237, 81815.5.80, 

81815.5.91. Трайно предназначение на територията – земеделска. Начин на трайно 

ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – 

частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 398,85 лв. (триста 

деветдесет и осем лева и осемдесет и пет стотинки) съгласно изготвена експертна 

пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да 

променя начина на трайно ползване на имота. 

5. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.102 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 1644 (хиляда шестстотин и четиридесет и четири) кв. м., с адрес: 

област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 

81815.5.99, 81815.5.103, 81815.5.101. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 35,51 лв. (тридесет и пет лева и петдесет и една стотинка) съгласно 

изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 г. 

Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 

6. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.54 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 13483 (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и три) кв. м., с 

адрес: област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 

81815.5.58, 81815.5.59, 81815.5.57, 81815.5.55, 81815.5.91. Трайно предназначение 

на територията – Земеделска. Начин на трайно ползване – Нива. Категория при 
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неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна 

годишна наемна цена, в размер на 355,95 лв. (триста петдесет и пет лева и 

деветдесет и пет стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

7. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.149 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 15444 (петнадесет хиляди четиристотин и четиридесет и четири) кв. м., 

с адрес: област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. Сух връх, съседи: 

81815.5.151, 81815.5.224, 81815.5.226, 81815.5.150,81815.5.225. Трайно 

предназначение на територията – земеделска. Начин на трайно ползване – нива. 

Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с 

начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 407,72 лв. (четиристотин и седем 

лева и седемдесет и две стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

8. Поземлен имот, с идентификатор 81815.4.50 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 1711 (хиляда седемстотин и единадесет) кв. м., с адрес: област 

Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Рад”, съседи: 81815.4.51, 

81815.4.217, 81815.4.48, 81815.4.49, 81815.4.41. Трайно предназначение на 

територията – земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при 

неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна 

годишна наемна цена, в размер на 36,96 лв. (тридесет и шест лева и деветдесет и 

шест стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран 

оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на трайно ползване 

на имота. 

9. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.30 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 10185 (десет хиляди сто и осемдесет и пет) кв. м., с адрес: област 

Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Киречница”, съседи: 81815.4.51, 

81815.5.219, 81815.888.9901, 81815.5.24. Трайно предназначение на територията – 

земеделска. Начин на трайно ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. 

Вид собственост: общинска – частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в 

размер на 268,88 лв. (двеста шестдесет и осем лева и осемдесет и осем стотинки) 

съгласно изготвена експертна пазарна оценка на лицензиран оценител, за срок от 10 

г. Наемателят не може да променя начина на трайно ползване на имота. 
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10. Поземлен имот, с идентификатор 81815.5.103 по Кадастралната карта и 

Кадастралните регистри на с. Чуруково, одобрени със Заповед РД-18-129/21.02.2019 

г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър 

(АГКК) с площ 37962 (тридесет и седем хиляди деветстотин и шестдесет и два) кв. м., 

с адрес: област Смолян, община Девин, землище с. Чуруково, м. „Сух връх”, съседи: 

81815.5.99, 81815.5.104, 81815.5.219, 81815.5.109, 81815.5.100, 81815.5.101, 

81815.5.102. Трайно предназначение на територията – земеделска. Начин на трайно 

ползване – нива. Категория при неполивни условия – Х. Вид собственост: общинска – 

частна; с начална тръжна годишна наемна цена, в размер на 1002,20лв. (хиляда и два 

лева и двадесет стотинки) съгласно изготвена експертна пазарна оценка на 

лицензиран оценител, за срок от 10 г. Наемателят не може да променя начина на 

трайно ползване на имота. 

II. 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 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” 

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 – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 
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Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

Пристъпваме към 11 точка от дневния ред 

11. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 152 от 15.10.2020 г. относно: Въвеждане 

на задължително предучилищно образование на 4-годишните деца в детските градини 

на територията на община Девин. 

Докладва: Кмет на Община Девин 

 

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

 

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

становище на ПК „ОМДСТК”. Колеги, имате думата. 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 № 150 

На основание чл.17, ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във 

връзка с §17 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и 

допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование и след 

предварително консултиране с родителите на деца от 2 до 4 годишна възраст от 

община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Да се въведе задължително предучилищно образование на 4-годишните 

деца на територията на община Девин, считано от датата на влизане в сила на 

решението. 

2. Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими 

действия за правилно и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

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

 

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

 

Пристъпваме към 12 точка от дневния ред 

12. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 153 от 19.10.2020 г. относно: 

Изпълнението на решенията на Общински съвет - Девин за периода от м. януари 2020 

г. до м. 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, имате думата,  но 

искам да ви информирам, че има положителни становищa от всички ПК.  И да 

ви споделя, че направих анализ на всички решения, които са в процес на 

изпълнения. 

Зачита поотделно всяко решение, което е в процес на изпълнение, 

като се разяснява до къде е стигнало с изпълнението му.  

 

Г-жа Василева: - Колеги, имате думата. 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. Приема се. 

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 

 

РЕШЕНИЕ № 151 

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. януари 2020 г. до м. юни 2020 г. 

 

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

да гласува: 

 

16 - ЗА, 0 - ПРОТИВ, 0 – ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ. КВОРУМ – 16. Приема се. 
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Пристъпваме към 13 точка от дневния ред 

13. Докладна записка с Вх. № ДЗО – 154 от 21.10.2020 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. 

 

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

Искам да ви информирам, че има положителни становищa от всички ПК, като 

комисията по бюджет и финанси европейски фондове и програми, прави едно 

предложение  в Приложение № 1.1, V. Функция – Социално подпомагане и грижи от 

параграф 10-15 – материали с план 15 924 лв. да бъдат взети 3 100 лв., с което 

предложението за актуализация става 12 824 лв. тези 3 100 лв. да отидат в параграф 

52-03  и сумата за актуализация от 22 000 лв. да стане 25 100 лв. В Приложение №14 

III – Делигирани от държавата дейности, да се прибавят в 1 колона по ред 10 526, 

параграф 52-03 Доставка и ремонт на климатици – 2 броя за 3 100 лв. 

Други колеги. Заповядайте г-н Чаушев. 

 

Г-н Чаушев: -  Аз, искам само да отправя само един апел, защото ми прави 

впечатление, относно събираемостта на туристическия данък за 2020 година, спрямо 

2019 година е много малък, това се дължи може би и на новата система, къдетото е за 

отчитане на туристическия данък за настаняване на гости по хотели и къщи за гости. 

Всички сме свидетели, че тази година въпреки кризата с коронавируса, градът беше 

пълен с туристи. Толкова малко събран данък, спрямо миналата година малко ме 

навежда съмнение, че може би хората, укриват данъци от нощувки. Моят апел е да се 

засили контрола в тази насока. Имам едно питане относно в обяснителната записка 

параграф 28 - 02 където са отчетени средствата, които са възстановени на фирмата - 

изпълнител на зимното поддържане и снегопочистване и във връзка с някакви 

граждански дела, които най-вероятно се водят, за какво става въпрос с две-три 

изречения да се обясни. Благодаря. 

 

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

 

Г-н Иванов: - По повод препоръката, която направихте, сформирахме 

комисия, която  се занимава, а именно с това да даде указания, да контролира, да 

помага на къщите за гости. Ако има затруднение за използване на системата да им се 

разясни, как да почнат да я използват, разбира се ще се проверяват съответните 

къщи за гости и ако има извършени нарушения ще се предприемат съответните 

административни мерки, със сигурност ниската събираемост се дължи и на това, че 

известен период от време, къщите за гости и хотели, не работиха. Пък от друга страна 

във времето, когато работиха, през летния сезон, всички сме свидетели, че хората по-
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голямата част от туристите, които ходиха на море, предпочетоха тази година да бъдат 

на планина. Действително градът беше пълен с туристи, ще се постараем да увеличим 

събираемостта. По отношение на този параграф, който споменахте, аз ще се опитам 

да ви обясня, точно за какво иде реч. Ако не успея да ви отговоря госпожа Шапкова е 

тук и ще ме допълни. Тук става въпрос във връзка с изпълнение на договори за зимно 

поддържане през 2018 г. мисля, че през зимния период става едно ПТП мисля, че 

пострада жена, която е била бременна и изгуби плода си. Завежда дело срещу 

общината, осъждат я, за съответни суми за имуществени и неимуществени вреди. Ние 

ги заплатихме тези суми от своя страна, ние подходихме и решихме фирмата която 

извършва зимното почистване, което беше установено, че тя не е изпълнила договора 

си точно в този момент. Изпратихме покана доброволно, да уредим отношенията си с 

тях от своя страна, те се съгласиха и ние направихме прихващане със суми, които ние 

им дължим за сметка на това да не ги изплащаме, а да си ги приспаднем, като 

останаха една част от сумите, които следва ,те да ни възстановят, тъй като ние сме 

изплатили всичко на пострадалите. Те ще бъдат приспаднати от бъдещи вземания, 

тоест от настоящия зимен период от първата или втората фактура, която ще бъде 

задължение, да платим. Мисля, че е това е госпожо Шапкова. 

 

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

 

Г-н Чаушев:  - Сумите ще бъдат възстановени по останалите две граждански 

дела. Те за какво става  на въпрос ? 

 

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

Шапкова. 

 

Г-жа Шапкова: - Вследствие на това ПТП са заведения три  изпълнителни 

дела. Първото е приключено и е влезнало в сила решението. Останалите са влезнали 

през месец октомври, затова в обяснителната записка, сме записали, като данните са 

в отчета за месец септември за едно и също лице са заведени три изпълнителни дела. 

Благодаря. 

  

Г-жа Василева: - Благодаря госпожо Шапкова. Други колеги. Виждам, че 

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

е съгласен, моля да гласува: 

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

 

Колеги, зачитам предложението на ПК по „БФЕФП”.   

 

В Приложение № 1.1, V. Функция – Социално подпомагане и грижи от 
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параграф 10-15 – материали с план 15 924 лв. да бъдат взети 3 100 лв., с което 

предложението за актуализация става 12 824 лв. тези 3 100 лв. да отидат в параграф 

52-03  и сумата за актуализация от 22 000 лв. да стане 25 100 лв. В Приложение №14 

III – Делигирани от държавата дейности, да се прибавят в 1 колона по ред 10 526, 

параграф 52-03 Доставка и ремонт на климатици – 2 броя за 3 100 лв. 

 

Колеги, който е съгласен с това предложение, моля, да гласува: 

 

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

 

Колеги, чета следния проект за Решение: 
 
 

РЕШЕНИЕ № 152 

 

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 год., 

съгласно приложение № 1.1, 1.2 ,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 – „ЗА” 

Рамадан Мехмедалиев Фезов – „ЗА” 

Росица Красимирова Чолакова – „ЗА” 

Руси Вадимов Чаушев – „ЗА” 

Свилен Хариев Виденов – „ЗА” 

Веско Веселинов Банкатев - „ЗА” 

Юлиян Велков Семчев – „ЗА” 

Юри Юриев Поюклийски – „ЗА” 

Ясен Северинов Низамов – „ЗА” 

 

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

 

 

Пристъпваме към 14 точка от дневния ред 

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

 

Г-жа Василева: - Колеги, няма входирани питания и предложения в 

канцеларията на общински съвет. Поради изчерпване на дневния ред закривам 

днешното заседание. Благодаря ви за участието. 

 
 
 
 
НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин  

 

 

Изготвил: 

Людмила Глухова 

Гл. специалист К ОбС – Девин 

та  
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