ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН

РЕШЕНИЕ № 142
от 25.09.2018 г.
Върнато за ново обсъждане Решение №125 от 16.08.2018 г. по Протокол №
12 на Общински съвет гр. Девин
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Потвърждава свое Решение № 125 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на
Общински съвет – Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 1, ДЗО - 162/18.09.2018 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 № 143
от 25.09.2018 г.
Върнато за ново обсъждане Решение №133 от 16.08.2018 г. по Протокол №
12 на Общински съвет гр. Девин.
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отменя Решение № 133 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на Общински
съвет – Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 2, ДЗО - 163/18.09.2018 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 № 144
от 25.09.2018 г.
Върнато за ново обсъждане Решение №114 от 16.08.2018 г. по Протокол №
12 на Общински съвет гр. Девин
На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Потвърждава свое Решение № 114 от 16.08.2018 г. по Протокол № 12 на
Общински съвет – Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 3, ДЗО - 164/18.09.2018 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 № 145
от 25.09.2018 г.
Издаване на разрешение за изработване на ПУП-ПР за УПИ XXVI, УПИ VIII и
промяна на улична регулация, кв. 48 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ
20465.501.46, ПИ 20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „а”, ал. 1, ал. 5, чл. 124
„б”, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 124, ал. 7 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Не дава съгласие за изработване на ПУП-ПР за УПИ XXVI, УПИ VIII и
промяна на улична регулация, кв. 48 по плана на гр. Девин в рамките на ПИ
20465.501.46, ПИ 20465.501.28 и ПИ 20465.501.5104.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 4, ДЗО - 20/15.02.2018 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 № 146
от 25.09.2018 г.
Допълнение на Решение № 97/29.06.2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Отменя Решение № 97/29.06.2018 г. по Протокол № 9 от 29.06.2018 г.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 5, ДЗО - 151/21.08.2018 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 № 147
от 25.09.2018 г.
Допълнение на Решение №107/19.07.2018 година
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Допълва Решение №107/19.07.2018 г., като определя срок за наем - 10
години.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 6, ДЗО - 152/21.08.2018 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 № 148
от 25.09.2018 г.
Приемане на Система за прием на ученици в първи клас в общинските
училища на територията на 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. 43, ал. 1
от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното
образование,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на град Девин, съгласно Приложение №1.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 7, ДЗО - 153/28.08.2018 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 № 149
от 25.09.2018 г.
Актуализирана бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2019 –
2021 г. 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 три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на
Община Девин,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Одобрява актуализирана бюджетната прогноза на Община Девин за
периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности, съгласно приложенията, неразделна част от решението, както
следва:
1. Приложение № 8 „Прогноза за периода 2019 - 2021 г. на постъпленията от
местни приходи и разходите за местни дейности”.
2. Приложение № 1 „а” „Прогноза на показателите за поети ангажименти и
за задължения за разходи на общините за периода 2019 - 2021 г.”.
3. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи
за периода 2019 - 2021 г.
4. Приложение № 6 „г” „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. по бюджета на общината”.

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

6. Приложение № 8 „а” „Справка за приходите от концесия по бюджета на
общината за периода 2019 - 2021 г.”.
7. Приложение № 6 „г” „Прогноза за намерения за поемане на задължения
чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг за периода 2019 – 2021 г.”
– МБАЛ Девин ЕАД.
8. Приложение № 6 „б” „Прогноза за нов дълг и финансиране чрез заеми на
база действащи договори и намерения за поемане на задължения по нови заеми за
периода 2019 – 2021 г.” – МБАЛ Девин ЕАД.
9. Приложение 6 „в” „Прогноза на разходите за лихви на начислена основа
по обслужване на заемите на база действащи договори за заеми и намерения за
поемане на задължения по нови договори за заеми за периода 2019 – 2021 г.” –
МБАЛ Девин ЕАД.
10. Приложение № 10 „а” „Прогноза за приходите и разходите на
нефинансовите предприятия за периода 2019 – 2021 г. и за активите и пасивите им
към 31 декември на съответната година” – МБАЛ Девин ЕАД.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 8, ДЗО - 154/14.09.2018 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 № 150
от 25.09.2018 г.
Даване на съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 073030 в м. „Радва
ливада” в землището на село Беден, община Девин за отреждането му за
нов гробищен парк и одобряване на задание по чл. 125 от ЗУТ
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 124 „б”, ал. 1 от ЗУТ, във
връзка с чл. 134, т. 6 и чл. 125 от ЗУТ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ 073030 в м. „Радва
ливада” в землището на с. Беден, община Девин за отреждането му за нов гробищен
парк.
2. Одобрява задание по чл. 125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ
073030 в м. „Радва ливада” в землището на с. Беден, община Девин.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 9, ДЗО - 155/17.09.2018 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 № 151
от 25.09.2018 г.
Провеждане на търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот
с идентификатор 20465.502.1263 – гр. Девин, ул. „Пролет”
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 35, ал. 1 от ЗОС и чл. 26, ал.
1 от Наредба №2 на Община Девин ,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
продажбата на общински недвижим имот – частна общинска собственост, с
идентификатор № 20465.502.1263, УПИ LI, кв. 55 по кадастрална карта на гр.Девин,
община

Девин,

област

Смолян,

ул.

„Пролет”,

с

площ

430

кв.

м.

Трайно

предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско
застрояване до 10 м. АОС № 2150/02.07.2012 г., с първоначална цена от 6 450.00
лв. без ДДС, съгласно изготвена оценка от лицензиран оценител.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 10, ДЗО - 156/17.09.2018 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 № 152
от 25.09.2018 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
2018/2019 учебна година, съгласно Приложение №1.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 11, ДЗО - 157/17.09.2018 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 № 153
от 25.09.2018 г.
Приемане крайния ликвидационен баланс на „Въча” ЕООД в ликвидация,
доклад към крайния ликвидационен баланс, цялостен отчет на ликвидатора
за дейността по ликвидация
На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 147, ал. 2, от ТЗ във
връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 270 от Търговския закон,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема крайния ликвидационен баланс на „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация.
2. Приема Доклада към крайния ликвидационен баланс.
3. Приема цялостен Отчет на ликвидатора за протичане на ликвидацията
ведно с докладна от 18.05.2018 г. за допълнение на отчета.
4. Няма неразпределено имущество след приключената процедура по
ликвидацията на „Въча” ЕООД в ликвидация.
5. Приключва ликвидацията на „Въча” ЕООД в ликвидация и възлага на
ликвидатора

да

извърши

необходимите

практически

и

правни

действия

по

реализацията на процедурата по заличаване на дружеството от Търговския регистър
на Агенцията по вписвания.
6. Освобождава от отговорност ликвидатора на „Въча” ЕООД в ликвидация –
Страхил Лалов, считано от датата на заличаване на дружеството в Търговския
регистър.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 12, ДЗО - 158/17.09.2018 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 № 154
от 25.09.2018 г.
Вземане на решение за одобряване на запис на заповед от община Девин в
полза на Държавен фонд Земеделие - Разплащателна агенция,
обезпечаваща авансово плащане по административен договор № МДР-ИП01-19 от 27.08.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и
Споразумение № МДР-ИП-01-92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на
Стратегия за Водено от общностите местно развитие/ВОМР/ на МИРГ
„Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат"
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,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед без
протест и без разноски, платим на предявяване в полза на Държавен фонд
„Земеделие” - Разплащателна агенция в размер на 52 753,80 лева, (петдесет и две
хиляди седемстотин петдесет и три лева и осемдесет стотинки) за обезпечаване на
авансово плащане по Административен договор № МДР-ИП-01-91/27.08.2018 г. за
предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ /БФП/ и Споразумение № МДР-ИП01-92/27.08.2018 г. по проект „Изпълнение на Стратегия за Водено от общностите
местно развитие/ВОМР/ на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” по
Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020.
2. Община 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
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 14, ДЗО - 160/17.09.2018 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 № 155
от 25.09.2018 г.
Преразглеждане на Решение № 133 от 16.08.2018 г. за продължаване срока
на действие на разрешително № 2/29.07.2016 г. за водовземане на
минерална вода – от находище Беденски бани, община Девин, област
Смолян на „Пампорово Вилидж Мениджмънт” ЕООД
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и § 133, ал. 9 от ПЗР към ЗИД на
Закона за водите във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, чл. 78, ал. 2 и чл. 57, ал. 1, т. 3 от
Закона за водите,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Продължава срока на действие на Разрешително № 2/29.07.2016 г. за
водовзмемане на минерална вода от съществуващо водовземно съоръжение Сондаж
№ 4, с титуляр „Пампорово Вилидж Мениджмънт” ЕООД, със седалище и адрес на
управление – гр. Смолян, ул. „Евридика” № 11, за обект хотел „Форест Глейд” в КК
Пампорово, м. „Караманджа”, община Смолян, област Смолян, с разрешен годишен
обем – до 320 куб. м., за срок от 1 /една/ година.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 15, ДЗО - 161/17.09.2018 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 № 156
от 25.09.2018 г.
Отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметки за средства от
Европейския съюз за първото шестмесечие на 2018 г. и предложение за
актуализация
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и във връзка с чл. 137, ал. 2 от
Закона за публични финанси и чл. 46, ал. 2 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,
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на община Девин за
първото шестмесечие на 2017 година, както следва:
1.1

ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ

1.1.1 ПРИХОДИ

-

3 341 041 лева

1.1.2 РАЗХОДИ

-

2 875 083 лева

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 1.1.
1.2

ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.2.1 ПРИХОДИ

-

5 196 957 лева

1.2.2 РАЗХОДИ

-

2 028 013 лева

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.1
1.3

РАЗХОДИ

ЗА

ДЪРЖАВНИ

ДЕЙНОСТИ,

ФИНАНСИРАНИ

ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ
1.3.1 РАЗХОДИ

-

127 968 лева

По дейности и параграфи, съгласно Приложение № 3.1.
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2. Приема отчета за сметки за средства от Европейския съюз за първото
шестмесечие на 2018 г., съгласно Приложение № 4, 5, 6, 7, 8 и 9.
3. Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2018 г.,
съгласно Приложение № 1.1, 2.1 и 3.1.
4. Приема проекта за актуализация на бюджета на ОП „БКС” съгласно
Приложение № 10.
5. Актуализира инвестиционната програма за 2018 г. по обекти, видове
разходи и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14.

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на
25.09.2018 г., Протокол №14, т. 16, ДЗО - 165/21.09.2018 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

Руси Чаушев
Председател на Общински съвет – Девин
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