
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 108 

от 31.07.2017 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:: 

 
 

1. Дава съгласие за провеждане на търг  за учредяване  право на строеж 

допълнително за ЗП 33 кв.м. и  РЗП 132 кв.м., към вече притежаваното право на 

строеж за ЗП 80 кв.м. и РЗП 240 кв.м., в имот частна общинска собственост, с 

идентификатор 20465.502.1186 по кадастрална карта на гр. Девин, община Девин.  

 

2. Приема за начална тръжна цена пазарната стойност на ОПС на имота – 

1341лв. без ДДС определена от лицензиран оценител. 

 

3. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.1, ДЗО - 110 от 26.06.2017 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 № 109 

от 31.07.2017 г. 

 

Предоставяне на общински недвижим имот за безвъзмездно управление. 
 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 от Закона за 

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

                                                               
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
 

1. Дава съгласие да се предоставят за безвъзмездно управление - стаи № 1 

и 1а с обща площ 28 кв.м, намиращи се на трети етаж в сграда с идентификатор № 

20465.504.1030.3 по кадастралната карта на гр. Девин, публична общинска 

собственост с АОС № 166/18.07.2001г, на Териториално поделение на Национален 

осигурителен институт – Смолян за срок от 5 години. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.2, ДЗО -116 от 14.07.2017 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 № 110 

от 31.07.2017 г. 

 

Разпореждане с  общински имоти 
 

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

   
 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 
        

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

управление на общинската собственост за 2017 г.” раздел II – „Замяна и 

ликвидиране на съсобственост“, следния недвижим имот – частна общинска 

собственост, общински УПИ XXIII – 295, кв. 19 по ПУП на с. Лясково с площ 550    

кв. м., актуван с АОС № 2525/21.07.2017г. 

         

         
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.3, ДЗО - 128  от 18.07.2017 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 № 111 

от 31.07.2017 г. 

 

Разпореждане с  общински имот 
 

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

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

  1.Дава съгласие да бъдат  изключени  от  „Програмата за разпореждане и 

управление на общинската собственост за 2017 г.” на Община Девин раздел I – 

Продажба,  следните  имоти – Незастроен парцел УПИ II, кв. 137 с площ 575 кв. м.; 

Незастроен парцел УПИ III, кв. 137 с площ 566 кв.м. и Незастроен парцел УПИ IV, 

кв. 137 с площ 589 кв. м. в гр.Девин, община Девин и същите бъдат включени в  

„Програмата за разпореждане и управление на общинската собственост за 2017 г.” 

на Община Девин в раздел III – ОПС. 

 
      
         
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.4, ДЗО - 130  от 18.07.2017 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 № 112 

от 31.07.2017 г. 

 

Разпореждане с  общински имот 
 

 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.34, ал.1 от 

Наредба №2 на Община Девин  да  вземете следното: 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

 Дава съгласие да се проведе публичен търг с явно наддаване за отстъпено 

право на строеж върху следните имоти частна общинска собственост – незастроени 

парцели за жилищно строителство, а  именно:  

 

1. УПИ II, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 

20465.501.1277 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, общ.Смолян, 

ул.“Момчил юнак“, с обща площ от 575 кв.м., съгласно АОС №1665/12.10.2009 г. 

вписан в Агенция по вписване под №132/03.11.2009 г.,Трайно предназначение на 

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

при граници и съседи на имота: 20465.99.81, 20465.501.5000, 20465.501.1276, 

20465.99.80. Началната тръжна цена в размер на 3 438.50 лв., която е данъчната 

оценка на ОПС, съгласно удостоверение от МДТ. Пазарната оценка  на ОПС 

определена от независим лицензиран оценител е  2 829 лв.  

 

2. УПИ III, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 

20465.501.1276 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, 

ул.“Момчил юнак“, с обща площ 566 кв.м., съгласно АОС №1666/12.10.2009г., 

вписан в Агенцията по вписване под №133/03.11.2009г. Трайно предназначение на 

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

при граници и съседи на имота:20465.501.1277, 20465.501.5000, 20465.501.1275, 

20465.99.80. Началната тръжна цена в размер на 3 384.70 лв.,която е данъчна 

оценка на ОПС, съгласно удостоверение от МДТ. Пазарната оценка на ОПС 

определена от независим лицензиран оценител е 2 796 лв.  
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3. УПИ IV, кв.137 по ПУП на гр.Девин, имот с кадастрален номер 

20465.501.1275 по кадастрална карта на гр.Девин, общ.Девин, обл.Смолян, 

ул.“Момчил юнак“, с обща площ 589 кв.м. съгласно АОС №1667/12.10.2009г., вписан 

в Агенцията по вписване под №134/03.11.2009г. Трайно предназначение на 

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

при граници и съседи на имота:20465.501.1276, 20465.501.5000, 20465.103.72, 

20465.99.80. Началната тръжна цена е в размер на 3 522.20 лв., която е данъчна 

оценка на ОПС, съгласно удостоверение от МДТ. Пазарната оценка на ОПС 

определена от независим лицензиран оценител е 2 886 лв. 

       Пазарните оценки на цитираните по-горе ОПС са без ДДС. 

 
      
  
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.5, ДЗО -121  от 18.07.2017 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 № 113 

от 31.07.2017 г. 

 

Предоставяне от общинския поземлен фонд на имот с кадастрален № 

003146, по §27, ал.2, т.1 от Преходни  и заключителни разпоредби към ЗИД 

на ЗСПЗЗ. 

 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §27, ал.2, т.1 от Преходни  и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ. 

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1.Дава съгласие поземлен фонд на имот с кадастрален № 003146, с площ 

15 731 дка, начин на трайно ползване – ливада десета категория, местността 

„Сабуджала”, землище с. Грохотно, да бъде предоставен на  общинска служба по 

земеделие – Девин, за постановяване на решение за възстановяване правото на 

собственост по приложената скица проект  № Ф10517 от 25.04.2917 г. 

         
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.6, ДЗО - 132  от 20.07.2017 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 № 114 

от 31.07.2017 г. 

 

Предоставяне от ОПФ на имот с кадастрален № 004840 и 004841 по 

§27, ал.2, т.1 от  Преходни  и заключителни  разпоредби на ЗИД на ЗСПЗЗ. 

 
 
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §27, ал.2, т.1 от Преходни  и 

заключителни разпоредби към ЗИД на ЗСПЗЗ. 

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1.Дава съгласие поземлен фонд на имот с кадастрален № 004840, с площ 2. 

528 дка, начин на трайно ползване – ливада десета категория, местността „Гьок 

кедик” и  имот с кадастрален № 004841, с площ 0.450 дка, начин на трайно 

ползване – ливада десета категория, местността „Гьок кедик”, землище с. Грохотно, 

да бъдат предоставени на  общинска служба по земеделие – Девин, за 

постановяване на решение за възстановяване правото на собственост по 

приложените скици проект  № Ф10515 и № Ф10516 от 25.04.2917 г. 

         
     
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.7, ДЗО - 133  от 20.07.2017 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 № 115 

от 31.07.2017 г. 

Определяне на представител на община Девин в Асоциация по ВиК на 

обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД гр. Смолян 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.198е, ал.3 и ал.5 от 

Закона за водите и чл.5, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на 

асоциациите по водоснабдяване и канализация,  

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 

І. Дава мандат на кмета на община Девин в качеството му на представител на 

общината в Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД гр. Смолян, за представяне позицията на 

общината по точките от дневния ред на предстоящо на 10.08.2017 г. заседание, 

както следва: 

 

1. НЕ съгласува Бизнес плана на оператора – „ВиК” ЕООД, гр. Смолян за 

следващия регулаторен период, определен с разпоредбите на §14, ал.1 от 

Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 

Закона за водите (обн. ДВ, бр.103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр.58 от 2015 г.) – 

01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. 

 

2. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Проект на бюджет на Асоциация по ВиК – Смолян за 

2018 г. и да приеме препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета 

на Асоциацията за 2018 г. да бъде в размер на 15 000 лв. (петнадесет хиляди лева) 

и съответния размер на вноската на общината, определен на база вноската на 

Държавата и съответното процентно съотношение на гласовете. 

 

ІІ. При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието на 

общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Смолян, което ще се проведе на 

10.08.2017 г., Общински съвет – Девин упълномощава Владимир Солаков – зам.-
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кмет на община Девин за представител на общината, който да участва в заседанието 

и да изрази горепосочената позиция.             

                                                           
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.8, ДЗО - 131  от 19.07.2017 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 № 116 

от 31.07.2017 г. 

 

Определяне на средищно училище в община Девин за 2017/2018 учебна 

година 

 
 

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

чл.53, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.3, ал.1 от 

Постановление № 128/29.06.2017 год. на Министерски съвет,     

                             

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 
1.Предлага в Списъка на средищните училища от Община Девин за 

2017/2018 учебна  година да бъде включено СУ „Христо Ботев” – гр. Девин. 

   

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

фактически действия във връзка с изпълнение на т.1 от Решението на Общински 

съвет Девин.      

    
 
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.9, ДЗО - 114  от 14.07.2017 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 № 117 

от 31.07.2017 г. 

Определяне на защитени детски градини и защитени училища в Община 

Девин за 2017/2018 учебна година 

 
 

На основание чл.20 и чл.21, ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3 от ЗМСМА и  

във връзка с чл.5, ал.1 от ПМС №121 от 23 юни 2017 г. 

 

 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 
1.Предлага в Списъка със защитените детски градини от Община Девин за 

2017/2018 учебна  година да бъдат включени: 

  1.1. Детска градина „Радост”, с. Гьоврен 

 1.2. Детска градина „Радост”, филиал с. Триград  

 

  2.Предлага да бъдат включении в списъка със защитените училища от 

Община Девин за 2017/2018 учебна година следните училища: 

 2.1. ОУ „Христо Ботев“, с. Лясково 

 2.2. ОУ „Димитър Благоев“, с. Осиково 

 2.3. ОУ „Отец Паисий“, с. Селча 

           2.4. ОУ „Иван Вазов“,  с. Триград 

 

3.Възлага на кмета на община Девин да извърши всички правни и 

фактически действия във връзка с изпълнение на т.1 и т.2 от Решението на 

Общински съвет Девин. 

 

         
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.10, ДЗО - 115  от 14.07.2017 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 № 118 

от 31.07.2017 г. 

 

Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

организацията и безопасността на движението на територията на община 

Девин 

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

 

ОБЩИНСКИЯ РЕШИ: 

 

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

организацията и безопасността на движението на територията на община Девин. 

 
    
 
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.11, ДЗО - 117  от 17.07.2017 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 № 119 

от 31.07.2017 г. 

 

Даване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 

204654.87.283 и част от ПИ 20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. 

Девин 

 
 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1,т.5, чл.124б, ал.1 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ 

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ::  

 
 

1.Дава разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ 20465.87.283 и част 

от ПИ 20465.87.296 в м. "Цървулево", землище на гр. Девин. 

 

         
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.12, ДЗО - 118  от 18.07.2017 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 № 120 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП - ПРЗ за ПИ с 

идентификатор 20465.538.18 в местност „Кръстец” в землището на гр. 

Девин. 

 
 

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

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ от ЗУТ, 

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

 
1.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 

20465.538.18 в местност „Кръстец” в землището на гр. Девин. 

 

2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 

20465.538.18 в местност „Кръстец” в землището на гр. Девин. 

   

         
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.13, ДЗО - 119  от 18.07.2017 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 № 121 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП-ПРЗ за УПИ Х, 

УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ І – за озеленяване в рамките на ПИ 73105.501.129 и 

частична промяна на улична регулация в кв. 14 по плана на с. Триград, 

община Девин 

                                                  

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с  чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ, 

  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 
 

1. Одобрява задание за промяна  на ПУП-ПРЗ за УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ І 

– за озеленяване в рамките на ПИ 73105.501.129 и частична промяна на улична 

регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за промяна  на ПУП-ПРЗ за УПИ Х, УПИ ХІ, УПИ ХІІ, УПИ І 

– за озеленяване в рамките на ПИ 73105.501.129 и частична промяна на улична 

регулация в кв. 14 по плана на с.Триград, община Девин 

 

 
                                                           

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.14, ДЗО - 120  от 18.07.2017 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 № 122 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПП за обект „Плувен басейн” 

в УПИ І, кв.1, м.”Струилица”, гр. Девин – подобект: „Външен водопровод” 

 
 

 
На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с  чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ, 

 
 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
 

 
1.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПП за обект „Плувен басейн” в 

УПИ І, кв. 1, м.”Струилица”, гр. Девин – подобект: „Външен водопровод”. 

 

 2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПП за  обект „Плувен басейн” в 

УПИ І, кв. 1, м.”Струилица”, гр. Девин – подобект: „Външен водопровод”. 

 
 
 
                                                      

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.15, ДЗО - 122  от 18.07.2017 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 № 123 

от 31.07.2017 г. 

 

Одобряване на ПУП - ПРЗ за изменение на УПИ ІІ - за почивни станции за  

ПИ 72  и промяна на уличната регулация между о.т. 21  и о.т. 22 в кв.2,   

м. Беденски бани. 

 
 

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

с чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ,  

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
 
1.Одобрява проект за ПУП - ПРЗ за изменение на плана за регулация и 

застрояване в кв.2, УПИ ІІ - за почивни станция и образуване на ново УПИ ІV- База 

за отдих, съставляващ част от УПИ ІІ, нереализирана улична регулация и друг терен 

в устройствена зона Об и  устройствени показатели - плътност на застрояване  max. 

60%, min. озеленяване 40%, Кинт max. 1.5, застрояване до 5 етажа и височина на 

кота стреха до 15 м. 

 

2. Изменение на  уличната регулация от о.т.20 до о.т.23 и изместването и на 

север по трасето на съществуващата улица. 

 
 
 
                                                      

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.16, ДЗО - 123  от 18.07.2017 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 № 124 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение и одобряване на задание за изработване на ПУП -

ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк 

в м. „Калявища”,  землището на  с.Брезе, община Девин 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1, ал.5, чл.124б, ал.1, 

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ,  

 
ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 
1.Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 

122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м. „Калявища”,  землището на  

с.Брезе, община Девин. 

 

2.Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 122014, част от ПИ 

122013 и част от ПИ 122002 за гробищен парк в м. „Калявища”,  землището на  

с.Брезе, община Девин. 
 
 
                                                      

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.17, ДЗО - 124  от 18.07.2017 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 № 125 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на промяна на ПУП-ПР за част от 

УПИ VIII – за жилищно строителство, кв. 125 в рамките на ПИ 

20465.506.371 и частична промяна на улична регулация от о.т. 978 през о.т. 

979, о.т. 980 до о.т.981 по плана на кв. Настан, гр. Девин, община Девин. 

 

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

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ от ЗУТ,  

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1. Одобрява  задание за изработване на промяна на ПУП - ПР за  част от УПИ 

VIII – за жилищно строителство, кв.125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична 

промяна на улична регулация от о.т.978 през о.т.979,о.т.980 до о.т.981 по плана на 

кв. Настан, гр. Девин, община Девин. 

 

2. Дава разрешение за изработване на промяна на ПУП - ПР за  част от УПИ 

VIII – за жилищно строителство, кв. 125 в рамките на ПИ 20465.506.371 и частична 

промяна на улична регулация от о.т. 978 през о.т. 979, о.т. 980 до о.т. 981 по плана 

на кв. Настан, гр. Девин, община Девин. 

 

 
                                                      

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.18, ДЗО - 125  от 19.07.2017 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 № 126 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на промяна  на ПУП - ПРЗ за УПИ 

ХХІV - 295, УПИ ХХІІІ - 295 и УПИ ХХV - 296, кв. 19, с. Лясково и одобряване 

на задание съгласно чл. 125 от ЗУТ. 

 

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

от ЗУТ, във връзка с чл.124, ал.7 и чл.125 от ЗУТ  

 

ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1. Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ. 

  2. Дава разрешение за изработване на промяна  на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХІV - 

295, УПИ ХХІІ І - 295 и УПИ ХХV - 296, кв. 19, с. Лясково. 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.19, ДЗО - 126  от 18.07.2017 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 № 127 

от 31.07.2017 г. 

 

Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011911 в 

местност „Шарлев мост” в землището на с. Лясково. 

 

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

във връзка с чл.124а, ал.7 и чл.125 от ЗУТ. 

 

 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1. Одобрява задание за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011911 в местност 

„Шарлев мост” в землището на с. Лясково. 

 

2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 011911 в местност 

„Шарлев мост” в землището на с. Лясково 

 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.20, ДЗО - 127  от 18.07.2017 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 № 128 

от 31.07.2017 г. 

 

Даване на съгласие за изменение на ПУП - ПРЗ за УПИ II - за 

жилищно строителство, общежитие и административна сграда, УПИ XXI - 

групово жилищно строителство /ПИ 504.848/ и промяна на улична 

регулация от о.т. 1671, през о.т. 1672, о.т. 1673 до о.т. 1674 и  от о.т. 1666, 

през о.т. 1676, о.т. 1677 до о.т. 1678, кв.68 по плана на гр. Девин. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, 

 

 ООББЩЩИИННССККИИЯЯ  ССЪЪВВЕЕТТ  РРЕЕШШИИ:: 

 

1.Дава съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ II – за жилищно 

строителство, общежитие и административна сграда, УПИ ХХI – групово жилищно 

строителство /ПИ 504.848/ и промяна на улична регулация от о.т. 1671, през о.т. 

1672, о.т. 1673 до о.т. 1674 и о.т. 1666, през о.т. 1676, о.т. 1677 до о.т. 1678, кв.68 

по плана на гр. Девин. 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.21, ДЗО - 129  от 18.07.2017 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 № 129 

от 31.07.2017 г. 

 

Даване на съгласие за изпълнение на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да 

изпълнява като партньор по проект: №2123 „Намаляване на 

равнопоставеността  при  достъпа в първичната здравна помощ  относно 

социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health care 

for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним 

“Equal2Health”. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да изпълнява дейности като 

партньор по проект №2123 „Намаляване на равнопоставеността   при  достъпа в 

първичната здравна помощ  относно социално значими болести сред нуждаещите се 

общности от трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health 

care for socially significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним 

“Equal2Health”. Проекта е одобрен за финансиране по Втора покана на програмата за 

Трансгранично сътрудничество „Гърция – България 2014-2020” (INTERREG V – A 

Greece – Bulgaria 2014-2020), приоритетна ос 4 „Социално включване, мерки срещу 

бедността и всякаква дискриминация” по инвестиционен приоритет 9а „Инвестиране 

в здравната и социалната инфраструктура, която допринася за националното, 

регионалното и местно развитие,намаляване на неравнопоставеността по отношение 

на здравния статус, насърчаването на социалното включване чрез подобрен достъп 

до социални, културни и развлекателни услуги и преход от институционални услуги 

към услуги предоставяни от общността. 

 

2. Дава съгласие МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД гр.Девин да изпълнява проект №2123 

„Намаляване на равнопоставеността   при  достъпа в първичната здравна помощ  

относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health care for socially 

significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним “Equal2Health”  в 
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рамките на одобрения от Съвместния секретариат на Програмата за трансгранично 

сътрудничество „Гърция – България 2014-2020” и да осигури необходимото 

финансиране за обезпечаване изпълнението на дейностите по проекта. Активите, 

закупени по време на изпълнението за целите на проекта се дават за безвъзмездно 

право на ползване за срок най-малко от 5 (пет) години след приключване на 

дейностите по проекта. 

 

3.Упълномощава Радка Грозданова в качеството и на изпълнителен директор 

на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД да управлява процеса на изпълнение на дейностите по проект 

№2123 „Намаляване на равнопоставеността   при  достъпа в първичната здравна 

помощ  относно социално значими болести сред нуждаещите се общности от 

трансграничните зони” ( Reducing access inequalities in primary health care for socially 

significant diseases at GB Area’s deprived communities) с акроним “Equal2Health”, като 

за целта има право да сключва договори, издава заповеди, назначава персонал, да 

извършва всички правни и фактически действия във връзка с изпълнението на 

дейностите по проекта. 

 

4.Разрешава откриването на разплащателна безлихвена банкова сметка в 

полза на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД за нуждите на проект №2123 „Намаляване на 

равнопоставеността   при  достъпа в първичната здравна помощ  относно социално 

значими болести сред нуждаещите се общности от трансграничните зони” ( Reducing 

access inequalities in primary health care for socially significant diseases at GB Area’s 

deprived communities) с акроним “Equal2Health”. Средствата по банковата сметка ще 

бъдат използвани единствено за изпълнение на дейностите по проекта. 

 

 

                                                      
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

31.07.2017 г., Протокол №11, т.22, ДЗО - 135  от 28.07.2017 г.  от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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