ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 146
от 30.10.2017 г.
Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община
Девин съгласно измененията на закона за Предучилищно и Училищно
Образование – от чл.302 до чл.305 в закона.
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8, ал.2 от
ЗОС
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Девин,
съгласно приложението.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.1, ДЗО - 151 от 05.09.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 147
от 30.10.2017 г.

Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно развитие –
Общински детски комплекс, град Девин /ЦПЛР - ОДК, град Девин/

На основание чл. 20 и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.17, ал.1, т.3
от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.49, ал.8 от
Закона за предучилищното и училищното образование,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Утвърждава Правилник за дейността на Център за подкрепа за личностно
развитие – Общински детски комплекс, град Девин /ЦПЛР-ОДК, град Девин/ за
2017/2018 учебна година, съгласно Приложение №1.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.2, ДЗО - 159 от 21.09.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 148
от 30.10.2017 г.
Приемане информация и финансови справки – разшифровки за
разходите за материали и външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в
изпълнение на Решение № 24/09.03.2017г. за периода 01.01.2017г. до
31.07.2017г. и Баланс и Отчет за приходите и разходите за второто
тримесечие на 2017г.

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

ОБЩИНСКИЯТ РЕШИ:
1.Приема за сведение, предоставените от Управителя на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД
гр.Девин в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017г. на ОбС Девин, финансови
справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 01.01.2017г. –
30.07.2017г. и Баланса за приходите и разходите за второто тримесечие на 2017г.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.3, ДЗО - 160 от 21.09.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 149
от 30.10.2017 г.
Разпореждане с общински имоти
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от ЗОС
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Дава съгласие да бъде включен в „Програмата за разпореждане и
управление на общинската собственост за 2017г.” раздел ІІ „Замяна и ликвидиране
на съсобственост”

следният недвижим

332/1132 идеални части от

имот – частна общинска собственост

УПИ- ІІІ-157, кв.19 по ПУП на с.Триград, имот с

кадастрален номер 7315.501.157 по кадастралната карта на с. Триград , актуван с
АОС № 2527/22.02.2017 г.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
10.2017 г., Протокол № 15, т.4, ДЗО - 162

от 16.10.2017 г.

от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 150
от 30.10.2017 г.
Промяна на статута на общински жилища

На основание чл. 21 , ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Включва стая № 310 в общинското общежитие на ул. „Явор” № 1, гр.
Девин в справката за общинския жилищен фонд с предназначение „Жилище за
отдаване

под

наем

на

граждани

с

установени

жилищни

нужди”,

съгласно

Приложение № 1.
2.Изключва стая № 205 в общинското общежитие на ул. „Явор” № 1, гр.
Девин от справката за общинския жилищен фонд с предназначение „Ведомствено
жилище”.
3.Предоставя стая № 205 в общинското общежитие на ул. „Явор” № 1, гр.
Девин за ползване под наем на БЧК - Областен съвет – Смолян за остатъчния срок
по сключения между него и Община Девин договор, като бъде подписан анекс между
страните за промяна на стаята.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
10.2017 г., Протокол № 15, т.5, ДЗО - 157

от 13.09.2017 г.

от дневния ред и е

подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 151
от 30.10.2017 г.

Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода – изключителна
държавна собственост – находище Беденски бани, община Девин, област
Смолян на хотел „ЕЛИТ” ООД

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от
Решение

№40/07.02.2011г.,

с

което

МОСВ

предоставя

на

община

Девин

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски
бани,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Дава съгласие за издаване на разрешително за водовзмемане от минерална
вода от находище на Беденски бани, Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община
Девин, област Смолян на хотел „Елит” гр. Девин, ул. „Юндола“ №2 с годишен обем –
до 2153.5 куб.м за срок от 10/десет години/ от датата на влизане в сила на
разрешителното.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.6, ДЗО - 158 от 13.09.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 152
от 30.10.2017 г.
Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода
изключителна държавна собственост – находище Беденски бани,
община Девин, област Смолян на „Чечосан” ЕООД гр. 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

№40/07.02.2011г.,

с

което

МОСВ

предоставя

на

община

Девин

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски
бани,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.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 „ЧЕЧОСАН” ЕООД, с адрес на управление, гр.Смолян, ул.
„Петър Берон” № 11 за обект „Търговска сграда и база за отдих” в П.И.К.№
20465.505.1413 по КК на гр.Девин, с годишен обем – до 2645.52 куб.м за срок от
10/десет години/ от датата на влизане в сила на разрешителното.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.7, ДЗО - 164 от 17.10.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 153
от 30.10.2017 г.
Изменение на разрешително №31610013 за водовземане от минерална вода
изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община
Девин, област Смолян на „ТЕРИН” ЕООД

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от
Решение

№40/07.02.2011г.,

с

което

МОСВ

предоставя

на

община

Девин

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски
бани,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Дава съгласие за изменение на разрешително №31610013 за водовзмемане
от минерална вода от находище Беденски бани, Шахтов кладенец – м. Беденски
бани, община Девин, област Смолян на „ТЕРИН” ЕООД, с адрес на управление гр.
Добрич, ул. „Отец Паисий“ №15, за обект „Почивна база“ на територията на имот с
идентификатор 20465.161.35 в местност „Вадата”, землище на гр. Девин, с годишен
обем – до 94.608 куб.м.
2.

Останалите раздели в разрешително №31610013/03.05.2011г. не се

променят

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.8, ДЗО - 165 от 18.10.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 154
от 30.10.2017 г.
Продължаване срока на действие на разрешително №003990/28.02.2017г.
за водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост –
находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на „Евридика
Холидей”ООД

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.52, ал.1, т.3 от ЗВ и т.6.3 от
Решение

№40/07.02.2011г.,

с

което

МОСВ

предоставя

на

община

Девин

безвъзмездно за управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски
бани,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Дава съгласие за продължаване на срока на

разрешително №003990 за

водовзмемане от минерална вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 – м.
Беденски бани, община Девин, област Смолян на СПА Хотел

„Евридика Холидей”

ООД, с адрес на управление гр. Смолян, ул. „хан Аспарух“ №4, за обект СПА Хотел
„Евридика Холидей” ООД, гр.Девин, ул. „Освобождение” № 25, с годишен обем – до
6307.2 куб.м., за срок от 10 години от датата на влизане в сила на решението.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.9, ДЗО - 166 от 18.10.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 155
от 30.10.2017 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 Кристина Христова Кехайова за
гр. Девин за спешна медицинска помощ сумата от 1000 лева.
2. Средствата да бъдат за сметка на дейност 122, параграф 42-14
„Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет”
3. Възлага на Кмета на Община Девин да извърши всички необходими
правни действия по изпълнение на решението.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
30.10.2017 г., Протокол № 15, т.10, ДЗО - 168 от 23.10.2017 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин

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

