
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 81 

от 31.05.2017 г. 

 

Приемане на Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Девин. 

 

На основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 76, ал. 3 и 

чл. 79 от АПК, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Приложение №3 – Тарифа 

за размера на местните такси и цени на услуги и права, предоставяни от община 

Девин като се създават нови точки, както следва: 

- т. 4.2.10 – За продължаване срока на разрешенията по т.4.2.9 се 

събира такса в размер на 100 лева. 

- т. 4.2.11 – За изменение и/или допълнение  на разрешенията по т.4.2.9 

се събира такса в размер на 130 лева. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.1, ДЗО-84/28.04.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 82 

от 31.05.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – 

изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, 

община Девин, област Смолян. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т.  3  от ЗВ и т. 6. 3 

от Решение №40/07.02.2011 г., с което МОСВ 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 водовземане от минерална 

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

Девин, област Смолян на „Механичен завод - Девин” ООД с годишен обем – до  

1 265.55 куб. м. за срок от за срок от 10 /десет/ години от датата на влизане в 

сила на разрешителното.  

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.2, ДЗО-85/28.04.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 83 

от 31.05.2017 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – 

изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, 

община Девин, област Смолян. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т.  3  от ЗВ и т. 6. 3 

от Решение №40/07.02.2011 г., с което МОСВ 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 водовземане от минерална 

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

Девин, област Смолян на „Механичен завод - Девин” ООД с годишен обем  - до 

1 348.04 куб. м. за срок от за срок от 10 /десет/ години от датата на влизане в 

сила на разрешителното.  

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.3, ДЗО-86/28.04.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 84 

от 31.05.2017 г. 

 

Допълнение на Решение №50/31.03.2017 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 62, ал. 1 от АПК, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Допълва Решение №50/31.03.2017 г., като определя срок за наем 5 /пет/ 

години.  

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.4, ДЗО-87/28.04.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 85 

от 31.05.2017 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на 

община Девин. 

 

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

от Закона за общинската собственост, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за 

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

съгласно Приложение №1.  

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.5, ДЗО-88/10.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 към Решение №85 от 31.05.2017 г. 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА ЗА 
ПРИДОБИВАНЕ , УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО 

ИМУЩЕСТВО НА ОБЩИНА  ДЕВИН 

Приета с Решение №90 от 23.09.2009 г., изм. и доп. с Решение №107 от 29.09.2010г., 
изм. и доп. с Решение №108 от 03.11.2010г., изм. с Решение №30 от 30.03.2011г., изм. 

с Решение №188 от 03.09.2012г., изм. с Решение №213 от 12.11.2012г., изм. с 
Решение №194 от 02.09.2013г. на Общински съвет Девин 

 
§.1. В Глава първа се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.2, ал.(7) се прави следното изменение: 
„Чл.2, ал.(7) Решенията на общинския съвет за промяна предназначението на 

обект частна общинска собственост в публична се приема с мнозинство повече от 
половината от общия брой съветници.” 

2. Добавя се нова ал.(8) на чл.2: 
„Чл.2, ал.(8) Предложенията за промяна на предназначението на обектите 

общинската собственост от публична в частна и от частна в публична се правят в 
писмена форма от общински съветници, кмета на общината, кметовете на населени 
места. Предложението трябва да съдържа:  

1. вида и местонахождението на недвижимия имот по акта за общинска 
собственост  

2. мотиви, които го обосновават  
3.скица от действащия подробен устройствен план  
4.становище от главния архитект на общината  
5.акт за общинска собственост  
6.становище на кмета / кметския наместник на населеното място” 

 
§.2. В Глава втора се правят следните изменения и допълнения: 

1. В чл.7 се прави следното допълнение и изменение: 
Чл.7, ал.(2). се изменя по следния начин: 
„Чл.7, ал.(2). Имотите и вещите – общинска собственост, които не са 

необходими за нуждите на органите на общината или на юридически звена на 
общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на 
други юридически лица и звена на бюджетна издръжка или на техни териториални 
структури, след решение на общинския съвет. С решението се определят условията и 
срока за управление, който не може да бъде по-дълъг от 10 години. Въз основа на 
решението кмета на общината сключва договор.”  
 

2. В чл.9 се прави следното изменение: 
„чл.9,  С решение на общински съвет без търг или конкурс се отдават под наем 

имоти или части от имоти общинска собственост……….” 
 

§.3. В Глава четвърта Раздел II се правят следнoтo допълнениe: 
1. Добавя се нов чл.42”а”: 

„Чл. 42.„а”. Когато пазарната цена , за разпореждане определена от общинския 
съвет е по ниска от данъчната оценка, сделката се сключва по данъчна оценка, 
без решение на общинския съвет.” 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 86 

от 31.05.2017 г. 

 

Предоставяне за управление общински движими вещи. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и  чл. 12, ал. 1 от Закона за 

общинската собственост и чл. 7, ал. 1 от Наредба №2 на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Предоставя за безвъзмездно управление за срок от 10 /десет/ години на 

БКС Девин, град Девин с ЕИК 0006148950193, закупените с предоставените от 

ПУДООС целеви средства, следните движими вещи автомобили и машини общинска 

собственост, както следва: 

1. MAN, модел: 12.185 , рама Nо. WMAN15ZZ78Y197671 - 10.5 T.; MAN, 

модел: 12.185, рама Nо. WMAN15ZZ27Y186768 - 10.5 T.; Багер-  JBS голям; БОБКАТ- 

мини челен товарач.  

2. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор в изпълнение 

на решението. 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.6, ДЗО-89/11.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 87 

от 31.05.2017 г. 

 

Отпускане на еднократна финансова помощ. 

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

т. 1 и чл. 5, ал. 1, т. 1 от Правилника за отпускане на еднократна финансова помощ 

на жители на Община Девин: 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

1. Отпуска еднократна финансова помощ на Красимир Зефиров Казепов от с. 

Триград общ. Девин за  спешна медицинска помощ сумата от 600 ( шестстотин ) 

лева. 

2. Отпуска еднократна финансова помощ на Асен Здравков Малковски от с. 

Триград общ. Девин за  спешна медицинска помощ сумата от 1 000 ( хиляда ) лева. 

3. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф42-14 

„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”. 

4.  Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими правни 

действия по изпълнение на решението.           

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.7, ДЗО-90/16.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 88 

от 31.05.2017 г. 

 

Предоставяне на общински имот за управление. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 7, ал. 2 

от Наредба № 2 на Община Девин, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

Предоставя за безвъзмездно управление стая № 1 с площ 28 кв.м, намираща 

се на първи етаж в сграда /бивш щаб на военно поделение/ с идентификатор № 

20465.504.1030.3, ул. „Явор“, гр.Девин на Основна организация на инвалидите – гр. 

Девин към Съюза на инвалидите в България за срок от 5 години. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.8, ДЗО-92/19.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 89 

от 31.05.2017 г. 

 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

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 Наредбата 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,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

1. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

1.1. Постъпления от продажба на нефинансови активи §40-22 «Постъпления 

от продажба на сгради»  в размер 30 668 лв.  

1.2. Разходи за местни дейности - дейност 619 «Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие» - §51-00 

«Основен ремонт» със сумата от 30 668 лв. 

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2017 година, както 

следва: 

2.1 « Основен ремонт на стаи на І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етаж от Общежитие с 

кадастрален номер 20465.504.848.1 в гр. Девин, ул. Явор” №1. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.9, ДЗО-93/19.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 90 

от 31.05.2017 г. 

 

Актуализация на бюджета на община Девин за 2017 г. 

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 Наредбата 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, 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

  

1. Актуализира бюджета на община Девин, както следва: 

1.1 Разходи за местни дейности 

№ 

по 

ред 

Дейност, параграф Сума 

 Всичко +21 657 

1. Дейност 122 „Общинска администрация”, §51-00  +11 000 

2. Дейност 412 „МБАЛ”, §52-01 + 1 657 

3. Дейност 759 % Други дейности по културата” §51-00 + 9 000 

 Всичко - 21 657 

4. Дейност 122 „Общинска администрация”, §52-01 - 3 000 

5. Дейност 122 „Общинска администрация”, §10-15 - 1 657 

6. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична 

мрежа”, §52-03 

- 7 000 

7. Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична 

мрежа”, §52-06 

- 7 000 

8. Дейност 759 % Други дейности по културата” §52-03 - 2 000 

9. Дейност 832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 

изграждане на пътища”, §52-06 

- 1 000 

 

 



2 
 

2. Актуализира Програмата за капиталови разходи за 2017 година, както 

следва: 

            лева 

Дейност, 

§§ 

Наименование на обекта Сума 

 І. ЦЕЛЕВА КАПИТАЛОВА СУБСИДИЯ  

122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Осиково + 14 000 

759 §51-00 Енергийна ефективност в Дом на културата в гр. Девин - 

СН 

+ 9 000 

122 §51-00 Основен ремонт на сградата на кметство Жребево  - 3 000 

122  §52-01 Придобиване на компютри и хардуер за нуждите на 

Общинска администрация 

- 3 000 

606 §52-03 Доставка и монтаж на камери за видеонаблюдение гр. 

Девин 

- 2 000 

606 §52-03 Доставка и монтаж на спирки гр. Девин - 5 000 

606 §52-06 Доставка и направа на тротоари в с. Грохотно - 4 000 

606 §52-06 Отводняване на ул. „Изгрев”, гр.Девин - 3 000 

759 §52-03 Доставка и монтаж на климатик в библиотека – Дом на 

културата гр. Девин 

- 2 000 

832 §52-06 Укрепване на общински път ІV.19776 Тешел - Триград - 1 000 

 ІІ. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ  

412 §52-01 Доставка на сървър и компютърна техника – МБАЛ - 

Девин 

+ 1 657 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.10, ДЗО-94/19.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 

 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 91 

от 31.05.2017 г. 

 

Вземане на решение за одобряване запис на заповед от община Девин в 

полза на Министерство на труда и социалната политика, обезпечаваща 

авансово плащане по административен договор №BG05M9OP001-2.005-

0087-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

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

процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.005 „Активно 

включване”, проект „Подкрепа за уязвими групи и членовете на техните 

семейства в община Девин”. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2, чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без 

протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Министерство на труда и 

социалната политика в размер до 7788  112200,,3366  ллвв..  //ссееддееммддеессеетт  ии  ооссеемм  ххиилляяддии  ссттоо  ии  

ддввааддеессеетт  ллеевваа  ии  ттррииддеессеетт  ии  шшеесстт  ссттооттииннккии// за обезпечаване на авансово плащане по 

Административен договор №№  BBGG0055MM99OOPP000011--22..000055  ––  00008877  ––  СС0011 за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 г., ппррооццееддуурраа  ччрреезз  ппооддббоорр  ннаа  ппррооееккттии  BBGG0055MM99OOPP000011--22..000055  

„„ААккттииввнноо  ввккллююччввааннее””,,  ппррооеекктт  „„ППооддккррееппаа  ззаа  ууяяззввииммии  ггррууппии  ии  ччллееннооввееттее  ннаа  ттееххннииттее  

ссееммееййссттвваа  вв  ооббщщииннаа  ДДееввиинн””. 

2. Общински съвет - Девин възлага на кмета на община Девин да извърши 

всички необходими действия по изпълнение на точка 1 от решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.11, ДЗО-95/22.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  
 

ЗАПИС НА ЗАПОВЕД 

Платим на предявяване без протест и разноски1 

За сумата от 78 120,36 /седемдесет и осем хиляди сто и двадесет лева и тридесет и шест 
стотинки / 

Място на издаване:  гр.Девин, ул. „Дружба“, № 1 

Дата на издаване: …………...2017г. /………………………………………. две хиляди и 
седемнадесета година/.  

Място на плащане: 1051, гр.София, ул. „Триадица“ №2 

Падеж: дата на влизане в сила на акта за верификация на окончателно плащане по 
Административен договор № BG05M9OP001-2.005 – 0087 – С01 

Издател: Красимир Росенов Даскалов, с ЕГН 6710256064 и лична карта № 640054471, 
издадена на 20.04.2010 г.г. от МВР-Смолян, живущ в гр. Девин ул. „Хан Аспарух“№13,  

ще заплатя срещу представянето на настоящия запис на заповед сумата от 78 120,36 
/седемдесет и осем хиляди сто и двадесет лева и тридесет и шест стотинки /на  

Поемателя – Министерство на труда и социалната политика, с адрес: 1051 гр. София, 
ул. „Триадица” № 2, ЕИК 000695395, в качеството му на Управляващ орган, 
представлявано от …………………….. 

Издател:.................................... 

 
 

                                                 
1 Чл. 536, ал. 2 от Търговския закон: Запис на заповед, в който не е посочен падежът, се смята платим на 
предявяване. 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

 
4800 гр.Девин, ул.”Дружба” № 1; тел:03041/20-18,, факс:26-61; e-mail:ob_savet@devin.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 92 

от 31.05.2017 г. 

 

Ограничено вещно право. 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, във връзка с 

чл. 34, ал. 5 от Наредба №2 на Община Девин,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

  

Отстъпва правото на строеж, допълнително за  132 кв.м., ЗП 113 кв.м. и с 

РЗП 372 кв.м., към вече притежаваното, съгласно проведения търг по Заповед №РД-

09-510/20.12.2013 г. на Кмета на Община Девин, право на строеж върху 80 кв.м. и 

РЗП 240 кв.м., в имот частна общинска собственост, с идентификатор 

20465.502.1186 по кадастрална карта на гр.Девин, и цена от  1 341 лв. без ДДС, на 

фирма „Г енд Т АКУАЯ“- ЕООД, гр. Девин, ул. “Малина“, №8, с ЕИК 204577542. 

  

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

31.05.2017 г., Протокол №8, т.12, ДЗО-96/23.05.2017 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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