ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 32
от 29.03.2018 г.
Издаване на разрешително за водовземане от минерална вода –
изключителна държавна собственост – находище Беденски бани, община
Девин , област Смолян на Никола Манолов Стаматов
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 52, ал. 1, т. 3 от 3В 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 водовземане от минерална
вода от находище Беденски бани, Сондаж № 4 - м. Беденски бани, Община Девин,
област Смолян на Никола Манолов Стаматов гр.Девин, ул. „Хайдушка” №1 с годишен
обем - до 54.40 куб. м за срок от 10 /десет години/ от датата на влизане в сила на
разрешителното.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 1, ДЗО - 32/01.03.2018 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 № 33
от 29.03.2018 г.
Приемане на Доклад за резултатите от Междинна оценка за
изпълнението на Общинския план за развитие на Община Девин за периода
2014 – 2016г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Приема Доклад за резултатите от междинна оценка на изпълнението на
Общинския план за развитие на Община Девин за периода 2014-2016 г., съгласно
Приложение № 1.
2.Възлага на Кмета на Община Девин осъществяването на всички дейности,
необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018г., Протокол №4, т. 2, ДЗО - 33/02.03.2018 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 № 34
от 29.03.2018 г.
Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2019 – 2021г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с разпоредбите на чл. 69, ал.
1 ,т. 1, и чл. 83, ал. 2 от Закона за публични финанси и чл. 27, ал. 2 от Наредба за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за
следващите 3/три/ години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета
на община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

I.Одобрява бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2019 - 2021г.
на постъпленията от местни приходи и на разходи за местни дейности, съгласно
приложенията,неразделна част от решението, както следва :
1.Приложение №8 „Бюджетна прогноза за периода 2019 - 2021 г.на
постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности”.
2. Приложение №1 „Прогноза на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи за периода 2019 - 2021 г.”
3. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи
за периода 2019 - 2021 г.
4. Приложение № 6 „Прогноза за общински дълг (вкл.намеренията за нов
дълг) и разходите за лихви по него за периода 2019 - 2021 г.”
5. Приложение №7 в „Справка за ефекта от увеличението на минималната
работна заплата за периода 2019 - 2021 г. за делегирани от държавата дейности,
финансирани чрез бюджетите на общините.”

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

6. Приложение № 8а „Справка за приходите от концесия по бюджета на
общината за периода 2019 - 2021 г.”

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 3, ДЗО - 34/02.03.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 35
от 29.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на дейностите заложени в „Общинската програма за
управление на отпадъците на територията на община Девин 2017 – 2020” за
2017г.
На основание чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 52, ал. 9 от Закона за управление на отпадъците,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Приема Отчета за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската
програма за управление на отпадъците.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 4, ДЗО - 35/12.03.2018 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 № 36
от 29.03.2018 г.
Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Общинското
предприятие „БКС”Девин за 2017г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Приема за сведение Годишния доклад за дейността на Общинското
предприятие „БКС” Девин за 2017 г.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 5, ДЗО - 37/12.03.2018 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 № 37
от 29.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на годишната Програма за читалищната
дейност за 2017 година и приемане на Програма за развитие на
читалищната дейност в Община Девин за 2018година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 и ал. 5 от
Закона за народните читалища,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Приема Отчета за изпълнение на Програмата за развитие на читалищната
дейност в Община Девин за 2017г., съгласно Приложение №1.
2. Приема Програма за развитие на читалищната дейност в Община Девин за
2018г., съгласно Приложение №2.
3. Възлага на Кмета на Община Девин контрола по изпълнение на
предвидените в Програмата по т.2 дейности.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 6, ДЗО - 41/15.03.2018 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 № 38
от 29.03.2018 г.
Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
Общинския план за развитие на община Девин за 2017г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното
развитие,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие на община Девин за 2017г. и Таблица с индикатори за наблюдение
и въздействие, съгласно приложението.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 7, ДЗО - 42/15.03.2018 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 № 39
от 29.03.2018 г.
Разпореждане с общински имот
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1
от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:

1.Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристройка за гараж
с

площ

32.5

кв.м.

в

общински

недвижим

имот,

УПИ

XXIV,

кв.55,

имот

с

идентификатор 20465.502.2188 по кадастрална карта на гр.Девин, Община Девин,
обл.Смолян, целия с площ 525 кв.м., с АОС №2504/20.06.2016г. на Егор Олег
Павлов.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г, Протокол №4, т. 8, ДЗО - 43/16.03.2018 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 № 40
от 29.03.2018 г.
Върнато за ново обсъждане Решение №26 от 26.02.2018г. по
Протокол №2 на Общински съвет гр.Девин
На основание чл.45, ал.9 и 10, чл.21, ал.8 от ЗМСМА, чл.42, ал.2 от ЗОС и
чл.2, ал.2 от Наредба №3 на Община Девин
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Отменя Решение №26 от 26.02.2018г. по Протокол №2/26.02.2018г.
2.Определя броя, вида и местонахождението на жилищата – общинска
собственост, съгласно приложение №1.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т.9, ДЗО - 55/21.03.2018 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 № 41
от 29.03.2018 г.
Разпореждане с общински имот
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1
от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за
изграждане на подход към трети етаж на сграда с идентификатор 20465.501.46.1, със
ЗП-10 кв.м., в общински недвижим имот, УПИ VIII, кв.48, имот с кадастрален номер
20465.501.46 по кадастрална карта на гр.Девин, община Девин, обл.Смолян, целия с
площ 516 кв.м., с АОС №2472 /05.11.2015г. на Захари Ангелов Митев.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 10, ДЗО - 44/16.03.2018 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 № 42
от 29.03.2018 г.
Разпореждане с общински имот
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1
от Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Учредява, възмездно и безсрочно отстъпено право на пристрояване за
изграждане на гаражи към сграда с идентификатор 20465.503.822.1, със ЗП - 42
кв.м., в общински недвижим имот, УПИ XIII, кв.15, имот с кадастрален номер
20465.503.822 по кадастрална карта на гр.Девин, Община Девин, обл.Смолян, целия
с площ 617кв.м., с АОС №2450/30.06.2015г. на Георги Костадинов Ставрев.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т.11, ДЗО - 45/16.03.2018 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 № 43
от 29.03.2018 г.
Промяна в капацитета на Център за обществена подкрепа –гр.Девин
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1; т. 6 от
Закона за социално подпомагане и чл. 36 „в”, ал. 1 и т. 1 от Правилника за
прилагане на Закона за социално подпомагане,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Дава съгласие да бъде извършена промяна в капацитета на Център за
обществена подкрепа – гр.Девин , от 20 на 50.
2.Упълномощава кмета на община Девин да извърши всички необходими
действия във връзка с изпълнението на т.1 от решението.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 12, ДЗО - 46/16.03.2018 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 № 44
от 29.03.2018 г.
Приемане информация за финансови справки – разшифровки за
разходите за материали и външни услуги на МБАЛ „Девин” ЕАД в
изпълнение на Решение №24/09.03.2017г. за периода 01.11.2017г. до
31.12.2017г. и Баланс и Отчет за приходите за четвъртото тримесечие на
2017г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Приемане 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 – разшифровка за разходи за материали платени за периода 01.11.2017г.31.12.2017г. и Баланса за приходите и разходите за четвъртото тримесечие на
2017г.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т.13, ДЗО - 47/19.03.2018 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 № 45
от 29.03.2018 г.
Избор на Вр.И.Д. изпълнителен директор и Съвет на директорите на
„Многопрофилна болница за активно лечение – Девин” ЕАД, гр.Девин
На основание чл. 21, т. 9, т. 24 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 211, ал. 1, т. 2,
предложение първо и ал. 2, чл. 221, ал. 4, чл. 233, ал. 3 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон, чл. 62, ал. 3 и ал. 4 и чл. 63, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните
заведения, чл. 6, ал. 1 и чл. 13 от Закона за търговския регистър и регистъра на
юридически лица с нестопанска цел чл. 2 от Наредба №9/2000г. за условията и реда
за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебните заведения по
закона за лечебните заведения, чл. 16, ал. 1, т. 5 ал. 4, чл. 18, ал. 1 и ал. 2, чл. 19,
ал. 1, чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за реда за упражняване на правата
на собственик на Община Девин в търговските дружества с общинско участие в
капитала,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Поради
01.04.2017година,

изтичане
валидира

на

срока

на

действията

на

договора

за

изпълнителния

управление
директор

на

Радка

Грозданова за времето след 01.04.2017 година.
2. Освобождава Радка Минчева Грозданова от длъжността „изпърнителен
директор”,като не освобождава същата от отговорност”.
3. Избира Радка Минчева Грозданова за временно изпълняваща длъжността
„изпълнителен директор” на „МБАЛ – Девин” ЕАД, гр.Девин, като определя
възнаграждение в размер на 400% /четиристотин процента/ от средното месечно
брутно възнаграждение в лечебно заведение, със срок до заемане на длъжността
след провеждане на конкурс.
4.Освобождава членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ - Девин” ЕАД,
без да ги освобождава от отговорност, както следва:
•

Радка Минчева Грозданова, ЕГН чл.2 от ЗЗЛД ;
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•

Радостина Димитрова Шилева, ЕГН чл.2 от ЗЗЛД ;

•

Десислава Юлиянова Кокутева, ЕГН чл.2 от ЗЗЛД ;

5. Избира Съвет на директорите на „МБАЛ - Девин” ЕАД- гр.Девин за срок от
3 години, в състав:
•

Радка Минчева Грозданова, ЕГН чл.2 от ЗЗЛД ;

•

Станимира Богданова Даскалова , ЕГН чл.2 от ЗЗЛД ;

•

Нина Викторовна Белберова , ЕГН чл.2 от ЗЗЛД ;

6. Упълномощава Кмета на общината да сключи договор за управление на
„МБАЛ - Девин” ЕАД- гр.Девин с д-р Радка Грозданова.
7.

Упълномощава

кмета

на

община

Девин

да

подпише

договор

с

новоизбраните членове на Съвета на директорите на „МБАЛ - Девин” ЕАД- гр.Девин
8. Упълномощава новоизбрания изпълнителен директор да предприеме
действия по вписване на посочените по-горе обстоятелства в Търговския регистър.
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т.14, ДЗО - 48/19.03.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 46
от 29.03.2018 г.
Удължаване срока на договора №Д - 438 от 21.07.2016 година
На основание чл. 21, ал .1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24 А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ,
чл.90,

ал.

1

и

чл.

92,

ал.

1

и

ал.

2

от

Наредба

№2

за

реда

за

придобиване,управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се удължи срока на договор № Д - 438 от 21.07.2016
година с 2 /две/ години, считано от датата на подписване на анекс към договора за
наем и същия да се счита за сключен за срок от седем години за участие в под мярка
6.3 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година.
2. Всички други клаузи в договора остават непроменени
3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за
наем №Д – 438 /21.07.2016г., вписан в Служба по вписванията при Р.С. гр.Девин с
Акт №234 том I , рег.№1108/21.07.2016 г. с Калин Василев Василев.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т.15, ДЗО – 49/20.03.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 47
от 29.03.2018 г.
Удължаване срока на договора № Д - 438 от 17.08.2015 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 24А, ал. 6, т. 2 от ЗСПЗЗ,
чл.90, ал. 1 и чл. 92, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да се удължи срока на договор № Д - 438 от 17.08.2016
година с 3 /три/ години, считано от датата на подписване на анекс към договора за
наем и същия да се счита за сключен за срок от 8 /осем/ години за участие в под
мярка 6.1 от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020
година.
2. Всички други клаузи в договора остават непроменени
3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за
наем № Д – 438 /17.08.2015 г., вписан в Служба по вписванията при Р.С. гр.Девин с
Акт № 177 том I, рег. № 868/19.08.2015 г. с Фирма „Чеири - Лясково” ЕООД с
управител Арфие Енверова Караахмедова.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 16, ДЗО - 50/20.03.2018 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 № 48
от 29.03.2018 г.

Управление на общински имоти за включване в „Програма за
разпореждане и управление на общинска собственост за 2018г.” раздел I, на
поземлен имот с идентификатор №20465.502.1260
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I.Дава съгласие да бъде

включен

в „Програмата за разпореждане и

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел I – Продажба, следния
недвижим имот – частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 20465.502.1260, гр.Девин, община
Девин, обл.Смолян ул.“Люляк“, с площ 172 кв.м. Трайно предназначение на
територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 17, ДЗО - 51/20.03.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 49
от 29.03.2018 г.

Управление на общински имот за включване в „Програма за
разпореждане и управление на общинска собственост за 2018г.” раздел IIзамяна и ликвидиране на съсобственост,на поземлен имот с идентификатор
№73105.501.188 в с.Триград.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2 от
ЗОС и чл. 32, ал. 1, т. 2 от Наредба №2 на Община Девин и & 8 от ПР на ЗУТ да
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде

включен

в „Програмата за разпореждане и

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел II Замяна и ликвидиране
на съсобственост, поземлен имот с идентификатор 73105.501.188, с.Триград, община
Девин, обл.Смолян, с площ 52 кв.м. Трайно предназначение на територията:
Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м.

2. Дава съгласие, да бъде продадена общинската част от УПИ IV-217, кв. 16,
по ПУП на с.Триград, имот с кадастрален номер 73105.501.188 по кадастрална карта
на с.Триград, с площ от 52 кв.м. пазарната стойност на имота: 515.00 лв. без ДДС,
изготвена от лицензиран оценител на собственника Георги Димитров Коюмджиев.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 18, ДЗО - 52/20.03.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 50
от 29.03.2018 г.
Разпореждане с общински имот
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажбата на следния недвижими имот – частна общинска собственост: Поземлен
имот с идентификатор 20465.506.645, по кадастрална карта на гр.Девин, Община
Девин,

обл.Смолян,

ул.»Радост»

№5,

целия

с

площ

267

кв.

м.

Трайно

предназначение на територията : Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване до 10м.
2.Приема за начална тръжна цена пазарната стойност на имота – 2 864.00
лв., без ДДС определена от лицензиран оценител.
3.Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по
изпълнение на решението.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 19, ДЗО - 54/20.03.2018 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 № 51
от 29.03.2018 г.

Управление на общински имот за включване в „Програма за
разпореждане и управление на общинска собственост за 2018г.” раздел IVНаем и управление,на сграда находяща се в поземлен имот с
№003390,с.Селча
.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 9 и чл. 14, ал. 1, ал. 2 от ЗОС
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде

включена в „Програмата за разпореждане и

управление на общинската собственост за 2018 г.” раздел раздел IV – Наем и
управление, сграда находяща се в имот – частна общинска собственост с № 003390,
с.Селча, м.»Котлина» актуван с АОС № 2542/22.02.2018 г.
2. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на сграда находяща се в имот с № 003390, с.Селча, общ.Девин,
обл.Смолян, с площ 43 кв.м.

Начин на трайно ползване: Друга селскостопанска

територия.
3.

Възлага

на

кмета

да

извърши

всички

необходими

процедури

по

изпълнението на решението.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
29.03.2018 г., Протокол №4, т. 20, ДЗО - 56/21.03.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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