
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 10 

от 28.02.2019 г. 

 

Процедурата по ликвидация на „ВЪЧА” ЕООД гр. Девин 

 

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 Търговски закон,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приема крайния ликвидационен баланс на „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация 

към 20.11.2018 година. 

 

2. Приема пояснителния доклад към баланса. 

 

3. Приема цялостен Отчет на ликвидатора към 20.11.2018 година.  

 

4. След приключване на процедурата по ликвидация няма неразпределено 

имущество на „Въча” ЕООД в ликвидация. 

 

5. Приключва окончателно ликвидацията на „Въча” ЕООД в ликвидация и 

възлага на ликвидатора да извърши практическите и правни действия по 

процедурата за заличаване на дружеството от Търговския регистър.  

 

6. Освобождава ликвидатора Страхил Лалов от отговорност по дейността му 

като ликвидатор на „ВЪЧА” ЕООД в ликвидация, считано от датата на заличаване на 

дружеството в Търговския регистър. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 1, ДЗО - 9/21.01.2019 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 № 11 

от 28.02.2019 г. 

 

Разпореждане с общински имот  

 

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 за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на терен с площ от 1 кв. м. за поставяне на преместваем обект 

кафе - автомат /вендинг машина/, находящ се в поземлен имот с идентификатор 

20465.502.1548, гр. Девин, община Девин, област Смолян, ул. „Възраждане”, с 

първоначална наемна цена от 11,25 лв. без ДДС, съгласно изготвена пазарна оценка 

от лицензиран оценител за срок от 10 години. 

 

2. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 2, ДЗО - 205/28.12.2018 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 № 12 

от 28.02.2019 г. 

 

Разпореждане с общински имот за възмездно и безсрочно отстъпено  

право на пристрояване 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 1 

и ал. 4 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 пристройка – към съществуваща жилищна сграда на един етаж, с 

площ до 21 кв. м. в общински недвижим имот, УПИ LII, кв. 55, поземлен имот с 

идентификатор 20465.502.1304 по ПУП на гр. Девин, община Девин, област Смолян, 

ул. „Пролет” №3, целия с площ 391 кв. м. Трайно предназначение на територията: 

Урбанизирана. Начин на трайно ползване: Ниско застрояване до 10 м., с АОС № 

1640/01.09.2009 г. на Румен Илиев Киров на цена от 81.00 лв. /осемдесет и един 

лева/ без ДДС. Купувача дължи всички данъци и такси по сделката. 

 

2. Възлага на Кмета на община Девин да извърши всички действия за 

правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.  

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 3, ДЗО - 206/28.12.2018 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 № 13 

от 28.02.2019 г. 

 

Предоставяне на допълнителни помещения-общинска собственост за 

нуждите на Дирекция „Социално подпомагане” – Девин, намиращи се в 

административната сграда на ул. „Васил Левски” № 1 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 3 

от ЗОС, чл. 7, ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество на община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване /управление/ 

за стаи № 3 и № 4, с обща площ от 77,53 кв. м., находящи се в приземния етаж от 

административна сграда с идентификатор № 20465.504.1030.3 по кадастралната 

карта на гр. Девин, с адрес: гр. Девин, ул. „Васил Левски” № 1 на Агенция за 

социално подпомагане, гр. София, ул. „Триадица” № 2, ЕИК 120015056, за нуждите 

на ДСП – Девин, за срока на действие на Договор № 710/22.11.2016 г., по Решение 

№ 93/27.06.2016 г. на Общински съвет – Девин. 

 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 4, ДЗО - 1/09.01.2019 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 № 14 

от 28.02.2019 г. 

 

Удължаване срока на договор № Д-186/07.05.2014 година 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 24 „А”, ал. 6, т. 1 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие да се удължи срока на договор № Д-186/07.05.2014 г. с 3 

(три) години, във връзка с участие в под мярка 6.3 от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014 - 2020 година. 

 

2. Всички други клаузи в договора остават не променени. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи анекс към договор за 

наем № Д-186 от 07.05.2014 година, вписан в служба по вписванията при РС – гр. 

Девин с Акт № 98 том І рег. № 641 / 11.06.2014 г. с Рени Лисанова Сафтова. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 5, ДЗО - 12/08.02.2019 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 № 15 

от 28.02.2019 г. 

 

Отдаване под наем на Ангел Димитров Ангелов от гр. Девин, община Девин, 

област Смолян на земеделски земи от общински поземлен фонд – имоти с 

идентификатор № 20465.15.3, 20465.15.11 намиращи се в 

землище гр. Девин. 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, 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 за отдаване под наем на земеделска земя имот с 

идентификатор № 20465.15.3, с площ 1 790 кв. м. (хиляда седемстотин и седемдесет 

кв. м.) с начин на трайно ползване – нива имот с идентификатор № 20465.15.11, с 

площ 1 167 кв. м. (хиляда сто шестдесет и седем кв. м.) в местността „Гечолу” 

землище с. гр. Девин, община Девин, област Смолян на Ангел Димитров Ангелов.  

 

2. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделска земя от 

общински поземлен фонд (ниви) в размер на 53.82 лв. съгласно експертна пазарна 

оценка на лицензиран оценител. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с Ангел 

Димитров Ангелов за срок от 5 /пет/ стопански години . 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 6, ДЗО - 13/15.02.2019 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 № 16 

от 28.02.2019 г. 

 

Приемане на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в 

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 76, 

ал. 3 и  чл. 79 от АПК, чл. 8 от Закона за нормативните актове, при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26, чл. 28, ал. 1 

от ЗНА,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Приема Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в 

община Девин, която е неразделна част от настоящото решение, съгласно 

приложението. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 7, ДЗО - 14/15.02.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



Приложение към Решение №16 от 28.02.2019 г. 
 

НАРЕДБА № 1 

ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДЕВИН 

Глава първа 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. (1) С настоящата наредба се уреждат обществените отношения, 

свързани с осигуряването и опазването на обществения ред, опазването на 

публичната и частна собственост, създаване на условия за спокойствие, труд и отдих 

на гражданите и поддържане на естетичен вид, природосъобразна екологична среда 

и чистота на населените места, опазване на живота и здравето на хората на 

територията на община Девин. 

(2) Наредбата се прилага по отношение на: 

1. всички лица, които живеят постоянно или временно пребивават на 

територията на община Девин; 

2. собствениците и наемателите на жилищни сгради; 

3. управителите на етажната собственост, по отношение на предназначените 

за общо ползване части на сгради и прилежащите терени; 

4. управителите на търговски дружества, едноличните търговци, 

занаятчиите, ръководителите на предприятия, учреждения и организации, 

развиващи дейност на територията на община Девин. 

(3) Наредбата урежда правомощията на общинската администрация и 

задълженията на лицата по ал. 2, свързани с осъществяване на дейността и целите, 

посочени в ал. 1, както и реда за констатиране на нарушения, определяне и 

налагане на санкции при неизпълнението им. 

Глава втора 

ОПАЗВАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД 

Чл. 2. Гражданите, едноличните търговци, юридическите лица, занаятчиите, 

ръководителите на предприятия, учреждения и организации са длъжни да опазват от 

повреди общинската собственост. 

Чл. 3. Забранява се:  

1. Тютюнопушенето в закритите обществени места. 

2. Тютюнопушенето в помещенията с обособени работни места, където се 

полага труд, както и в помещенията към тях със спомагателно и обслужващо 

предназначение.  

3. Тютюнопушенето на следните открити обществени места: 

а) Прилежащи терени и територии на детски ясли, детски градини, 

училищата, ученическите общежития и местата където се предоставят социалните 

услуги за деца. 
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б) Площадки за игра на които са организирани мероприятия за деца и 

ученици. 

в) Спортни обекти, летни кина и театри – по време на спортни и културни 

прояви. 

4. Миенето на автомобили и прането на килими, черги и други върху 

уличното платно. 

5. Отвеждането на фекални води извън септичните ями. 

6. Отвеждането на отпадни води от автосервизи, автомивки, басейни, 

обществени перални и други търговски и промишлени обекти на уличното платно. 

7. Замърсяването, повреждането и унищожаването на агитационни и 

рекламни материали (обяви, афиши, писмени съобщения, рекламни табели, 

рекламни съоръжения, информационни табла и други подобни), поставени с 

разрешение на кмета на община Девин. 

8. Разполагането на агитационни и/или рекламни материали или съобщения 

на дървета, фасади на сгради, огради, пътни съоръжения и др. подобни, без 

издадено разрешение от компетентен орган, отговорност носят лицата, извършващи 

разполагането и/или техните възложители. 

9. Повреждането, разместването и унищожаването на обозначителни знаци и 

информационни табели, пътни знаци, осветителни тела, телефонни апарати и 

кабини, контейнери или други съоръжения за отпадъци, поставени с разрешение на 

кмета на община Девин. 

10. Повреждане, разместване, унищожаване или извършването на други 

действия по отношение на паметници, паметни плочи, барелефи и други подобни. 

11. Складирането на строителни материали, отпадъци, дърва, дървен 

материал или насипни товари около сгради, по улици, площади, паркове, 

междублокови пространства и тротоари за повече от 14 дни. След този срок се 

заплаща такса в размер на 1.00 лв. на кв.м. заемана площ за всеки просрочен ден. 

12. Паленето на огън, хвърлянето на неугасени цигари, клечки кибрит, 

незагасена пепел и други огнеопасни предмети в контейнери или други съоръжения 

за отпадъци, както и извършването на огнеопасни и взривоопасни дейности, извън 

определените за целта места. 

13. Изхвърлянето и/или изгарянето на гуми, предмети от каучук, пластмаси, 

смоли и други вещи и материали, създаващи предпоставки за замърсяване на 

околната среда. 

14. Събирането на лечебни, декоративни или защитени растителни видове от 

неразрешени от общината територии чрез чупене, повреждане или изкореняване. 

15. Повреждането, изсичането или изкореняването на дървета, храсти и друга 

растителност без разрешение на Кмета на община Девин или компетентните органи. 

16. Повреждането, изсичането или изкореняването на ценни дървесни видове 
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от типа: 

• Иглолистни: Метасеквоя, Веймутов бор, Морски бор, Лиственица, 

Псеудогуца, Хамеципарис, Кедър, Кипарис, Гръцка ела, Испанска ела, Ела 

конколорка, Юниперус виргиниана, Либоцедрус, Секвоя, Гинко.  

• Широколистни: Чинар, Пауловния, Каталпа, Бряст, Орех, Бреза, 

Американски дъб, Лириодендрон, Софора, Мъждрян, Целтис, Липа, Конски кестен, 

Питомен кестен, Черница, Смокиня, Брусонеция, Ликвидамбар, Магнолия, Хипофас, 

Китайски мехурник, Церцис, Японска вишна, Албиция. 

• Декоративни храсти: Цидония, Лагерстремия, Хибискус, Нар, Леска, 

Лавровишна, Юниперус, Котонеастер, Фотиния, Вистария, Юка, Пираканта, Мелия, 

Нандина, Жасмин. 

17. Организирането, провеждането и участието в нерегламентирани от 

държавата или общината хазартни игри. 

18. Викането, пеенето и шумния говор, както и използването на музикални 

инструменти, озвучителни системи и други електронни устройства, възпроизвеждащи 

музика, говор или шум на открито, на обществени места или в частни имоти, както и 

в/на пътни превозни средства, смущаващи обществения ред или спокойствието на 

обитателите на околните жилищни сгради за времето между 14.00 и 16.00 часа и 

между 23.00 и 8.00 часа. Забраната не се прилага при обществени прояви, 

разрешени от кмета на общината. 

19. Използването на озвучителна техника, включително и за религиозни 

цели, ако озвучителните тела са разположени на открито, когато не е получено 

разрешение от кмета на община Девин. 

20. Ако след констатиране на нарушение при използване на озвучителна 

уредба, нарушителят не изпълни разпореждането на контролния орган да 

преустанови използването й, същата се изземва със съставянето на констативен 

протокол. 

21. Забранява се местодомуването на товарни моторни превозни средства 

(МПС) над 3 тона товароносимост, ремаркета над 2 тона и автобуси над 20 

пътнически места, извън определените за това места. 

22. Извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи 

обичайните норми за морал и поведение в жилищни сгради, по улици, площади и 

други обществени места, както и използването на неприлични изрази, оскърбително 

отношение и държание към гражданите и органите на властта, скарване, сбиване и 

други действия с които се нарушава обществения ред и спокойствие. 

23. Използването на ластици, прашки и други подобни приспособления за 

хвърляне на камъни и взривяване на бомбички, стрелба с огнестрелно оръжие и 

други средства, с които се нарушава обществения ред и спокойствието на 

гражданите и представлява опасност за техния живот. 
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24. На водачите на МПС, извършването на демонстративни маневри, 

изразяващи се в контролирано странично движение, описване на полукръгове или 

кръгове на място, продължително форсиране на двигателя или приплъзване на гуми, 

провеждането на състезания /гонки/ и използване на звуков сигнал извън случаите, 

предвидени в Закона за движение по пътищата. 

25. Употребата на алкохол и други упойващи вещества по всяко време на 

открито по улици, тротоари, площади, паркове и градини, междублокови 

пространства, дворове на училища, детски ясли и градини и други открити места за 

трайно задоволяване на обществените потребности в населените места на Община 

Девин, с изключение на случаите на организирани и разрешени по законов ред 

чествания, събори и други прояви. 

26. Употреба и игри с взривни вещества, оръжие, газово оръжие, въздушни 

пушки и други, които създават опасност за живота и здравето на гражданите, както 

и достъпа на лица носещи гореизброеното в заведения за хранене и развлечения, 

Интернет клубове, зали за хазартни игри, училища, игрища, стадиони, спортни зали 

и други обществени места. 

Чл. 4. Посетителите на хотели, автогари и други обществени заведения са 

длъжни да спазват установените правила за вътрешния им ред. 

Чл. 5. (1) Забранява се публичното изразяване на верски убеждения от 

представители на вероизповедания, които не са регистрирани по реда на Закона за 

вероизповеданията. 

(2) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 

надлежно регистрирани вероизповедания в предвидените за богослужение или 

религиозни събрания места е свободно, доколкото не нарушава други разпоредби, 

свързани с опазването на обществения ред. 

(3) Публичното изразяване на верски убеждения от представители на 

надлежно регистрирани вероизповедания на открито се осъществява при спазване 

изискванията и по реда на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

Глава трета 

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЕСТЕТИЧЕН ВИД И ЧИСТОТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДЕВИН 

Чл. 6. (1) Поддържането на естетичен вид и чистота по отношение на 

производствени, административни, обществени сгради, складове, гаражи, паркинги, 

кооперативни пазари и други имоти се осигурява от собствениците или наемателите 

на имоти, които ги управляват и стопанисват. 

(2) Собствениците и/или ползвателите на посочените в ал. 1 обекти са 

длъжни да не допускат напускането на обекта от МПС, създаващи предпоставка за 

замърсяване на пътното платно и прилежащата територия. 
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(3) Собствениците и/или ползвателите на варови, бетонови възли и 

изпълнителите на строителни обекти са длъжни да осигурят необходимите условия и 

техника за измиване и почистване на излизащите МПС. Забранява се напускането на 

обекта от МПС, създаващи предпоставка за замърсяване на пътното платно и 

прилежащата територия. 

(4) При констатиране на повторно нарушение се спира дейността на обекта 

до отстраняване на допуснатите нарушения. 

Чл. 7. (1) Поддържането на чистотата и естетичния вид около жилищни 

сгради, в междублокови пространства и търговски обекти е задължение на:  

1. Гражданите, съгласно график на Председателя на Управителния съвет на 

етажната собственост или на назначен портиер или чистач; 

2. Собствениците по отношение на индивидуалните дворове, постройки и 

съоръжения, ведно с прилежащи към тях територии; 

3. Собствениците на МПС – по отношение на местата за паркирането им. 

Чл. 8. Задължават се управителите на търговските дружества, едноличните 

търговци, занаятчиите, ръководителите на предприятия, учреждения и обществени 

организации, собствениците или наемателите на сгради и търговски обекти да 

отстраняват падналия сняг по тротоарите и пространствата, прилежащи към сградите 

и търговските обекти, както и да отстраняват ледените висулки и създаващите 

пречки за преминаването на пешеходци. 

Чл. 9. (1) Собствениците или лицата, които стопанисват имоти са длъжни да 

ги поддържат в добро състояние и в естетичен вид; да изпълняват в определения 

срок задължителните предписания на Кмета на общината, дадени по смисъла на ал. 

2 от този член. 

(2) Задължителните предписания по ал. 1 се издават за премахване, 

преобразуване или ремонт на неподходящи по местонахождение, разположение, вид 

или материали: огради, гаражи, второстепенни и стопански сгради, временни 

постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и за 

извършване на необходими ремонтни и възстановителни работи в интерес на 

сигурността, безопасността на движението, хигиената, здравето и спокойствието на 

гражданите. 

Чл. 10. Задължават се: 

(1) Юридически и физически лица да оказват съдействие на служителите от 

общинската администрация при изпълнение на служебните им задължения. 

(2) Лицата, призовани с писмена покана, надлежно връчена от общинската 

администрация, да се явят в съответния ден и час в съответната служба или отдел, 

освен ако не са на лице уважителни причини за неявяването им.  

Чл. 11. Забранява се:  

1. Формирането на временни депа за изкопни земни маси без издадено 
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разрешение от компетентен орган. 

2. Рекултивацията на терени без необходимите разрешителни. 

3. Забранява се използването на междублоковите пространства и 

пространствата между сградите – общинска собственост за земеделски цели и 

животновъдство. 

Глава четвърта 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ЖИЛИЩНИ СГРАДИ  

И В УРЕГУЛИРАНИ ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ 

Чл. 12. (1) В жилищните сгради, в урегулираните поземлени имоти и 

дворове се забранява в часовете от 14.00 до 16.00 часа и от 20.00 до 08.00 часа: 

1. Извършването на строително-монтажни или ремонтни дейности, 

създаващи силен шум смущаващ обитателите на други жилища. 

2. Извършването на производствени или други дейности, смущаващи 

спокойствието или застрашаващи безопасността на гражданите, както и създаващи 

радиоактивност или излъчвания на инфразвук и ултразвук. 

3. Използването на озвучителна техника с висока звукова мощност, 

репетициите на музикални състави и музикална преподавателска дейност без 

осигуряване на ефикасни обезшумителни мерки без съгласие от етажната 

собственост или разрешение от кмета на общината. 

(2) Извършването на дейности от битов и стопански характер в жилищните 

сгради и в близост до тях, с които се нарушава спокойствието на живущите, се 

забранява в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч. в делничните 

дни и от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 21.00 ч. до 09.00 ч. в празничните и почивни дни, 

с изключение на дейностите по организирано събиране и извозване на битовите 

отпадъци. 

Чл. 13. Забранява се:  

(1) Провеждането на празненства или други битови мероприятия, създаващи 

силен шум, смущаващ обитателите на други жилища в интервала от 14.00 ч. до 

16.00 ч. и от 22.00 ч. до 08.00 ч. за времето от 01 октомври до 01 юни и от 14.00 ч. 

до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 08.00 ч. през останалата част от годината. 

(2) Провеждането на илюминации или използването на фойерверки, 

създаващи силен шум, смущаващ обитателите на други жилища в интервала от 14.00 

ч. до 16.00 ч. и от 23.00 ч. до 08.00 ч., с изключение на дните на официалните 

празници или с разрешение от кмета на община Девин за конкретното мероприятие.  

(3) Провеждането на сватбени, семейни и други частни събирания на места, 

общинска собственост, като тротоари, площади, улици, междуселищни пространства, 

градини, паркове и други територии, както и открити частни имоти, с които се 

нарушава общественият ред и спокойствието на гражданите. 
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Чл. 14. В жилищните сгради и в урегулираните поземлени имоти се 

забранява: 

1. Отвеждането на дим и газове през прозорци и отвори в стените 

непредвидени за целта в техническата характеристика на сградите. 

2. Използването на удължители за простиране на дрехи или др. извън 

пространството на вътрешни дворове. 

3. Използване на самоделни устройства за отопление, готвене или 

прехвърляне на течни и въздухообразни горими вещества. 

4. Изливане в канализацията или на други неразрешени за това места на 

химически агресивни, отровни, биологически вредни вещества и отпадъчни битово 

фекални води, ако същото не представлява престъпление. 

5. Поставянето на не добре закрепени предмети на балконите и прозорците, 

застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на 

гражданите.  

6. Изтупване, изтърсване, изхвърляне на отпадъци и/или изливане на вода и 

други течности от балконите и прозорците. 

7. Миенето на балкони и тераси с течаща вода, както и пускането на течаща 

вода по уличните платна. 

Чл. 15. Собствениците или ползвателите на апартаменти или обекти в 

жилищни сгради, блокове, кооперации, административни сгради, обществени и 

здравни заведения и други, както и/или фирмите, извършващи монтаж на 

климатични, вентилационни или отоплителни инсталации, са длъжни: 

1. Да не допускат разполагането и/или експлоатацията на отоплителни, 

климатични и вентилационни инсталации – източници на шум с високо ниво на 

звуково налягане и вибрации, в помещения с нормирано ниво на шума или в 

съседство до тях. Нарушенията следва да са установени с протокол от РЗИ. 

2. Да отвеждат конденза́та, отделящ се от отоплителните и климатични 

системи, които са монтирани в жилищни блокове, кооперации, административни 

сгради, обществени и здравни заведения и други такива чрез съответни инсталации, 

така че да не се оттичат върху стълбища, подходи, проходи, тротоари и други площи 

за движение на граждани. 

Чл. 16. Председателите на управителните съвети на етажната собственост са 

длъжни да осигуряват:  

1. Съдействие на специализираните служби за опазване на обществения ред 

при изпълнение на техните задачи. 

2. Спазване на правилника за вътрешния ред в жилищните сгради и 

сигнализиране на службите по опазване на обществения ред, в случаите на 

неспазване на настоящата наредба. 

3. Обезопасяването на електрически табла, шахти и отвори в общодостъпни 
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места. 

4. Заключване на входните врати на жилищните сгради с повече от два 

етажа и с повече от шест жилища след 22.00 ч. 

5. Редовно проверяване изправността на асансьорите и евакуационните 

съоръжения и своевременно сигнализиране на отговорните за тях фирми и служби. 

6. Редовно почистване на стълбищата и етажните площадки, както и 

организирането на почистването и поддържането на естетична среда на обитаване в 

жилищната сграда и в площите около нея. 

7. Възможност собствениците, ползвателите и обитателите в сградите в 

режим на етажна собственост да вписват своите данни в книгата на етажната 

собственост съгласно разпоредбите на чл. 7, ал. 3 от Закона за управление на 

етажната собственост (ЗУЕС), както и данните за притежаваните или взетите за 

отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, съгласно чл. 7, ал. 6 

от ЗУЕС. 

Глава пета 

РЕД ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ДЕВИН 

Чл. 17. (1) Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска 

практика на територията на община Девин са длъжни: 

1. Да предприемат ограничителни мерки и да уведомяват кмета на община 

Девин при съмнение и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност 

при животните. 

2. Да уведомяват незабавно кмета на община Девин за установени 

нарушения при трупосъбиране и загробване на животни. 

3. Да водят регистър по образец, утвърден от изпълнителния директор на 

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), на обслужваните от 

ветеринарномедицинското заведение животновъдни обекти. 

(2) Ветеринарните лекари, извършват манипулации по имплантиране на 

микрочип, установяващ самоличността на собственика, порода, пол и възраст на 

животните и извършените имунизации. 

Чл. 18. Собствениците, съответно ползвателите на животновъдни обекти със 

селскостопански животни са длъжни да спазват всички изисквания на чл. 132 от 

Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Чл. 19. Забранява се: 

(1) Отглеждането на животни в околоблоковите пространства, в съсобствени 

имоти без съгласие на съсобствениците и на по-малко от 3 м. от вътрешните и 

външните регулационни линии, както и на стълбищните площадки. 

(2) Трупосъбиране и загробване на животни, както и изхвърлянето на 
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трупове на животни в контейнери за битови отпадъци. 

Чл.20. Забранява се: 

(1) Транспортирането на селскостопански животни от превозвачи без лиценз 

за превоз, издаден от БАБХ. 

(2) Транспортирането на животни без ветеринарномедицинско свидетелство, 

а за едрите преживни и чифтокопитни животни без ветеринарномедицински паспорт. 

(3) Събирането и съхранението на животинска тор и други отпадъци в 

застроените дворищнорегулационни парцели на разстояние по-малко от 3 метра от 

външната и вътрешната регулационна линия извън септични ями и без да е покрита 

с полиетилен. 

(4) Развеждането на диви животни по улиците, площадите и други публични 

места на територията на Община Девин с цел представление или търговия. 

(5) Прокарването на стада и единични животни по централната градска 

част. 

(6) Свободно движение на животни по улиците на населените места. 

(7) Движението на каруци, които не са регистрирани по надлежния ред в 

община Девин. 

(8) Движението на каруци без налични-торба или престилка за събиране на 

животинската тор. 

(9) Пашуването на животни по парковете, алеите и градините в гр. Девин и 

селата. 

(10) Използването на общински пасища и места за водопой от животни, които 

не са идентифицирани и на които не са извършени мерките по програмата за 

профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози. 

Чл. 21. (1) Забранява се въвеждането на животни в търговски обекти и 

обществени места с изключение на кучета водачи, придружаващи незрящи хора. 

(2) Забранява се отглеждането на селскостопански животни в промишлени 

количества в границите на населените места. 

Чл. 22. Постоянни и временни пчелини не се устройват без писмено съгласие 

на всички съседи за урегулирани поземлени имоти. 

Глава шеста 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И ЧИСТОТА ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА 

СТРОИТЕЛНА И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Чл. 23. (1) Превозването на строителни материали, отпадъци или насипни 

товари се извършва с превозни средства, снабдени с контейнери или добре 

уплътнени каросерии и здрави покривала. 

(2) При транспортиране на строителни отпадъци и земни маси не се допуска 

замърсяване на улични платна, тротоари и други обществени места. 
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(3) Забранява се отклонение от определения маршрут на натоварено МПС със 

строителни отпадъци и/или изкопни земни маси. 

(4) Водачът на превозващото МПС е длъжен да притежава заверен пътен 

лист. 

Чл. 24. При извършване на строителна или строително-ремонтна дейност в 

благоустроени райони, извеждането на отпадъците се извършва до края на работния 

ден. 

Чл. 25. Площадките, на които се извършва строителна или строително-

ремонтна дейност, се разрешават от общината, като обектите се ограждат с плътни, 

стабилни и поддържани в естетичен вид огради. 

Чл. 26. Стоварване и съхраняване на строителни разтвори и материали на 

общински терени се извършва само в съдове, контейнери и на площадки, разрешени 

от общината, съгласно утвърдени план за безопасност и здраве на обекта и план за 

управление на строителните отпадъци. 

Чл. 27. При извършване на строителна дейност за реда и чистотата на 

строителната площадка и прилежащите й части от тротоара, уличното платно и 

строителната техника отговарят възложителят, строителят, проектантът, 

консултантът, лицето, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна”, 

техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично 

оборудване, извършващи строежа до предаване на обекта на законните му 

собственици. 

Чл. 28. След окончателното завършване на строителната или строително- 

монтажната дейност, строителят е длъжен да възстанови естетичния вид на 

използваните площадки и щетите на околната среда, възникнали от транспорта и 

съхранението на материалите и от строителната дейност. 

Чл. 29. Забранява се:  

1. Изхвърляне на строителни отпадъци извън определените от общината 

места. 

2. Изхвърлянето на строителни отпадъци от нелицензирани за това фирми. 

3. Отвеждането на води от строителни площадки и бетонови възли извън 

отточните шахти. 

4. Поставянето на фургони без разрешение от общината или извън 

посочените в плана за безопасност и здраве места в строителните обекти. 

5. Ползването на сгради, гаражи и помещения за други цели, без да е 

променено предназначението им за това, в съответствие с изискванията на Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

6. Изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за битови отпадъци 

и/или около тях. 

7. Изхвърлянето на строителни отпадъци директно от етажите на 
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строителните обекти. 

8. Повреждането на уличните платна, тротоарите, озеленените площи и 

други терени с тежка техника. 

Чл. 30. Забранява се строителна дейност на обекти, построени в режим на  

застрояване по смисъла на чл. 20, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ, обекти от инженерната 

инфраструктура, прокарване на комуникации и други подобни без: 

1. одобрен проект и разрешение за строеж; 

2. одобрен проект на план за безопасност и здраве; 

3. без одобрен от кмета на общината План за управление на строителните 

отпадъци, когато такъв се изисква. 

Чл. 31. След окончателното завършване на строителната дейност, строителят 

е длъжен: 

1. При обекти от инженерната инфраструктура да извърши възстановяване 

на настилката, съгласно приложения график. 

2. След приключване на всички строежи да възстанови прилежащата 

територия на обектите, състоящо се в изграждане на пътни и тротоарни настилки, 

озеленяване и други. 

Чл. 32. Специализираните фирми /собствениците/ са длъжни да ремонтират 

или възстановят повредените /откраднатите/ капаци и решетки на шахтите 

/оттоците/ на поддържаната от тях инфраструктура в срок до 7 дни от писменото им 

уведомяване. 

Чл. 33. Забранява се изземването на пръст, пясък и други инертни материали 

на територията на Община Девин, извън лицензираните от МОСВ кариери. 

Чл. 34. При некачествено възстановяване на увредената от прокопаване 

градска среда – пътни платна и настилки, тротоари, фасади, зелени площи, трайна 

растителност, осветление и други, на строителят, извършил възстановителните 

дейности се налага наказание – глоба.   

Чл. 35. (1) При констатиране на съществени нарушения на разпоредбите на 

настоящата наредба се налага наказание – глоба по отношение на: 

1. извършване на строителни и строително-ремонтни дейности, създаващи 

силен шум в интервала 14.00 - 16.00 часа и 20.00 - 08.00 ч.; 

2. извършване на строителни дейности без необходимите строителни 

документи, издадени от Община Девин;  

3. разполагане и съхраняване на строителни материали и отпадъци извън 

разрешената строителна площадка; 

4. не обезопасяване на обекта и създаване на условия, застрашаващи 

безопасността и сигурността на гражданите;  

5. извозване и депониране на строителни отпадъци и земни маси, без 

надлежните документи и/или извън регламентираните за целта места;  
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6. изсичане или изкореняване на дървета и друга растителност в зелени 

площи без необходимите разрешителни документи;  

7. при липса на план за безопасност и здраве; 

8. без одобрен график или в отклонение от него на временната организация 

на движение; 

9. при неспазване и в отклонение от одобрения план за безопасност и 

здраве, служители на отдел „Устройство на територията, икономика и общинска 

собственост” в Общинска администрация – Девин, наред с наложената имуществена 

санкция прилагат временно преустановяване на строителната дейност на обекта до 

пълното отстраняване на допуснатото нарушение, по реда, предвиден съгласно 

даденото предписание. 

(2) Временното преустановяване на строителната дейност на обекта се 

извършва при следния ред:  

1. Извършване на оглед, спиране на строителната дейност и съставяне на 

констативен протокол от длъжностните лица, извършили огледа.  

2. В срок до 5 дни от изготвяне на протокола същият да се внесе за 

разглеждане пред комисия, назначена със Заповед на Кмета на община Девин, в 

която да бъдат включени представители на РДНСК и РИОСВ. Същата  изработва 

становище и дава предписание за отстраняване на допуснатото нарушение със срок 

за изпълнение или за процедиране, съгласно разпоредбите на ЗУТ.  

3. След отстраняване на допуснатото нарушение забраната за строителна 

дейност отпада, като с протокол, съставен от длъжностните лица от отдел 

„Устройство на територията, икономика и общинска собственост” в Общинска 

администрация – Девин, се констатира отстраненото нарушение.  

(3) При неизпълнение на даденото предписание по ал. 2 т. 2 в посочения 

срок следват последващи административни действия, съгласно чл. 222а и чл. 224 от 

ЗУТ. 

Глава седма 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД В ТЪРГОВСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

Чл. 36. (1) Собствениците, наемателите и ползвателите на обекти за 

търговия и услуги са длъжни да осигуряват ефикасна вентилационна система в 

обектите, без да допускат замърсяване на въздуха и отделяне на дим и миризми. 

(2) Собствениците, наемателите и ползвателите на заведения за обществено 

хранене и развлечения и обекти за търговия и обслужване са длъжни да не 

превишават допустимите норми за шум спрямо живущите в същата и съседни 

жилищни сгради и обществени места. 

(3) Забранява се: 

1.  Създаването на шум и дейности, които нарушават спокойствието на 
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гражданите и обществения ред, както следва: 

1.1. за обекти, находящи се в жилищни сгради и сгради със смесено 

предназначение, в интервала от 22.00 до 08.00 часа; 

1.2. за обекти, извън случаите по т. 1.1.: от 23.00 до 07.00 часа; 

2. Озвучаване на открити площи на заведения за хранене и развлечения, 

разположени в жилищни зони в часовете от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 22.00 ч. до 

08.00 ч. за времето от 01 октомври до 30 април и от 14.00 ч. до 16.00 ч. и от 23.00 

ч. до 07.00 ч. през останалата част от годината. 

(4) Забранява се излагането и рекламирането на материали с нецензурно 

съдържание на територията на община Девин, извън специализираните места и 

магазини/обекти. 

Чл. 37. Фирмите, използващи съдове и прибори за еднократна употреба, са 

длъжни да организират тяхното събиране и изхвърляне. 

Чл.38. (1) Търговията и предлагането на услуги на открито се извършва 

само с разрешение, издадено от Община Девин или от съответното кметство за 

конкретното място. 

(2) Разрешението за поставяне се издава на конкретно физическо или 

юридическо лице и не се преотстъпва. 

(3) Забранява се извършването на дейност по ал. 1 извън определените в 

разрешителното обхват и площ. 

(4) Ако след констатиране на нарушение – нарушителят не изпълни 

разпореждането на контролния орган, продаваните стоки се изземват, за което се 

съставя констативен протокол. След заплащане на глобата по наказателно 

постановление – стоката се връща на собственика. Иззети хранителни стоки, 

подлежащи на бързо разваляне и/или с неустановен произход се унищожават с 

протокол в присъствието на поемни лица. 

(5) При констатиране на нарушение при продажба на общоопасни и 

взривоопасни вещества същите се изземват с констативен протокол и се предават на 

съхранение в РУ – Девин. 

(6) Разполагането на маси за сервиране на открито пред категоризирани 

заведения за хранене и развлечения става за срок до една година с разрешение на 

кмета на общината и съгласувана схема от главния архитект на общината. 

Чл. 39. (1) Работното време на обектите за търговия и услуги се определя със 

заповед на лицето, извършващо дейност в обекта, като се спазват изискванията за 

осигуряване на тишината и спокойствието на гражданите. 

(2) Работното време на заведенията за хранене и развлечения с клиенти се 

определя със заповед на лицето, извършващо дейност в обекта. 

Чл. 40. Собствениците/ползвателите на заведения за обществено хранене и 
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развлечения са длъжни: 

(1) Да поставят на видно място информация за максималния капацитет /брой 

места/ на обекта при осъществяване на търговска дейност чрез Удостоверение за 

утвърдена категория или друг документ, издаден от общината. 

(2) Да създадат условия за безопасното им функциониране, като: 

1. Да осигурят охранително-пропускателния режим в заведенията, 

съгласувано с органите на МВР и при съобразяване изискванията, посочени от 

Закона за частната охранителна дейност. 

2. Да организират контролно-пропускателния режим в заведенията с оглед 

недопускане на лица с огнестрелно, газово и хладно оръжие, както и предмети, 

които могат да се използват като оръжие, включително боксове и бухалки; спрейове 

със защитен газ, с разяждащи или с оцветяващи вещества; пиротехнически изделия; 

наркотични или други упойващи вещества. 

3. Да оборудват заведенията с необходимите технически средства за 

откриване на хладно и огнестрелно оръжие, като осигурят: непрекъснато 

видеонаблюдение с камери в режим на записване, паникбутони, стационарни 

детектори за метал. 

4. Да осигурят техническа възможност записите от видеокамерите да бъдат 

предоставени на органите на МВР незабавно при поискването им. Да съхраняват 

записите от видеокамерите за срок от 30 дни. 

5. Да осигурят отговорник по сигурността, който при възникване на 

инцидент незабавно да уведомява органите на МВР и незабавно да им предоставя 

видеозаписите. 

6. Изискванията по т. 1 - т. 5 се отнасят за заведенията за хранене и 

развлечение, работещи след 23 ч. 

(3) В случаите, когато в заведение за хранене и развлечения се провежда 

масово мероприятие /балове, ревюта, честване на празници и други подобни/, броят 

на клиентите не трябва да надвишава броя на местата за консумация, регистрирани 

в Удостоверение за утвърдена категория или друг документ, издаден от общината. 

Чл. 41. (1) Търговците са длъжни да съхраняват в обекта всички необходими 

документи, удостоверяващи правомерното ползване на обекта /документ за 

собственост или договор за наем, удостоверение от Агенцията по вписванията, 

данъчна регистрация, удостоверение за утвърдена категория, удостоверение от 

Българската агенцията по безопасност на храните, при необходимост и други 

документи необходими за извършване на търговската дейност./ 

(2) Търговците са длъжни да поставят в близост до входа на търговския обект 
информация за фирмата и адреса на управление; името и фамилията на лицето, 

отговорно за обекта; работното време на търговския обект и телефон за контакти. 

Чл. 42. (1) Лицата, които провеждат организирани прояви на малолетни и 
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непълнолетни на обществени места, уведомяват РУ - Девин не по-късно от 2 /два/ 

работни дни преди обявения начален час на проявата, като посочват и нейното 

времетраене. 

(2) Забранява се допускането на малолетни и непълнолетни в игрални зали, 

игрални казина, както и до обществени места, в които се представят програми с 

еротично или порнографско съдържание. 

Чл. 43. Забранява се: 

1. Продажбата и сервирането на спиртни напитки на лица до 18-годишна 

възраст. 

2. Продажбата на цигари на лица до 18-годишна възраст. 

3. Продажбата и сервирането на алкохол на лица в нетрезво състояние. 

Чл. 44. На територията на община Девин се забранява: 

(1) Продажба на хранителни стоки на открито, с изключение на случаите, 

когато за същите има издадено временно удостоверение за регистрация на обекта от 

Българската агенцията по безопасност на храните и издадено разрешително от 

общината по ред, определен в наредбите на Общински съвет - Девин, както и по 

време на панаири, събори, базари и други. 

(2) Продажбата на селскостопанска продукция извън устроените пазари и 

тържища. 

(3) Амбулантната търговия. 

(4) Продажба на цигари и алкохол от автомати на открито. 

(5) Продажбата на открито на тиквени и слънчогледови семки. 

(6) Извършването на всякакъв вид търговска дейност и услуги на общински 

терени, извън разрешените от общинска администрация места. 

(7) Упражняването на търговска, рекламна дейност и услуги, извън случаите, 

уредени със закон и без документ, издаден от компетентен орган на общинска 

администрация, както и извършването на дейност несъответстваща на посочената в 

документа. 

Глава осма 

ОСИГУРЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА 

МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Чл. 45. (1) Събрания, митинги и манифестации се провеждат от граждани, от 

сдружения, от политически и от други обществени организации по реда и при 

условията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ). 

Чл. 46. Когато са постъпили уведомления от няколко организатори за 

провеждането на различни прояви в едно и също време, място и път на движение 

преди изтичането на двадесет и четири часа от постъпването на първото 

уведомление, кметът на общината съдейства за постигане на съгласие между 

заинтересованите организатори за безконфликтно провеждане на планираните 
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прояви в различно време или място. Ако съгласие не бъде постигнато, подалите 

първи уведомление ползват приоритет, а останалите посочват друго време, място и 

маршрут. 

Чл. 47. (1) Извън случаите по чл. 44, на територията на община Девин могат 

да се провеждат спортни, културни, обществени и други масови мероприятия, както 

и сватбени, семейни и фирмени тържества, на открити общински имоти за периода 

от 08.00 до 22.00 часа, а на 31 декември - 1 януари от 08.00 до 02.00 часа. 

(2) Разрешение за провеждане мероприятия по ал. 1 се дава от кмета на 

община Девин или от оправомощено от него длъжностно лице. 

(3) Извън случаите по чл. 45, разрешение за провеждане на спортни, 

културни, обществени и други масови мероприятия на места, предназначени за това 

(стадиони, зали, салони и други), се дава от кмета на община Девин или 

оправомощено от него длъжностно лице, в случай че има опасност от струпване на 

граждани и се налага да се предприемат мерки за недопускане нарушения на 

обществения ред и осигуряване безопасност на движението. 

(4) За издаване на разрешение по ал. 2 и 3 организаторът на мероприятието 

подава писмено заявление до кмета на общината не по-късно от 7 работни дни 

преди датата, обявена за провеждане на мероприятието, а при неотложни случаи 

срокът е двудневен. 

(5) В заявлението се посочват пълното наименованието на организатора и 

неговото седалище; точните имена и адреси на представляващите го лица, както и 

техните изборни длъжности; целта, мястото, времето на провеждане и евентуалният 

брой на участниците; началния и крайния пункт, маршрута на движение, броя и 

вида на транспортните средства, ако се използват такива. 

(6) Организаторите на мероприятията по ал. 1 и 3 са длъжни да осигурят 

спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните 

площи след края на съответната проява, както и опазването на имотите – 

собственост на държавата, общината, юридически и физически лица, и еднолични 

търговци от повреждане и/или унищожаване. Организаторът осигурява собствена 

или наета охрана за спазване на обществения ред, медицинско обслужване и 

транспорт, ако е необходимо. 

(7) При провеждането на мероприятията по ал. 1 и 3 се забранява: 

1. внасянето на огнестрелно или хладно оръжие, както и на друга предмети, 

предназначението или употребата на които би застрашило обществения ред, живота 

и здравето на присъстващите; 

2. внасянето, продажбата и употребата на спиртни напитки и упойващи 

вещества; 

3. посещението на лица в явно нетрезво или неадекватно състояние; 

4. тютюнопушенето в закрити помещения или съоръжения. 
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(8) Организаторите на мероприятието заплащат съответните такси, при 

условията и по реда, определени в Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги в община Девин, предоставяни от община Девин 

и/или в друг нормативен акт. 

Чл. 48. (1) Когато са постъпили заявления от няколко организатори за 

провеждането на различни масови мероприятия в едно и също време, на едно и 

също място и/или път на движение кметът на община Девин или оправомощено от 

него длъжностно лице съдейства за постигане на съгласие между заинтересованите 

организатори за безконфликтно провеждане на планираните прояви. Постигнатото 

съгласие се изразява писмено от всички заинтересовани организатори. 

(2) В случаите по ал. 1 ако не бъде постигнато съгласие между 

заинтересованите организатори, кметът на община Девин или оправомощено от него 

длъжностно лице писмено предлага промяна на времето, мястото или пътят на 

движение на по-късно заявеното/ите масово/и мероприятие/я. 

Чл. 49. (1) Кметът на община Девин може да забрани провеждането на 

мероприятия по чл. 47, когато: 

1. има достатъчно данни, че са насочени към насилствено изменение на 

конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната; 

2. има достатъчно данни, че застрашават обществения ред на територията 

на община Девин; 

3. има достатъчно данни, че застрашават здравето при предварително 

обявена епидемична обстановка; 

4. има достатъчно данни, че нарушават правата и свободите на другите 

граждани; 

5. не е постигнато съгласие за промяна на времето, мястото или пътят на 

движение на по-късно заявеното/ите масово/и мероприятие/я; 

6. заявлението за провеждане е подадено след срока по чл. 47, ал. 4. 

(2) Забраната се налага с мотивирана писмена заповед в срок до три дни 

преди датата на провеждане на мероприятието. 

(3) За провеждането или непровеждането на мероприятието кметът на 

община Девин уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на 

вътрешните работи. 

Чл. 50. (1) Кметът на общината прекратява мероприятията по чл. 47 с 

мотивирана заповед, когато не са организирани или не се провеждат при условията 

и по реда, установени с тази наредба. 

(2) При прекратяване на мероприятието участниците са длъжни да се 

разотидат. 

Чл. 51. Кметът на общината разпорежда на органите на МВР да съдействат за 

нормалното протичане на обществените прояви и да вземат мерки за спазване на 
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безопасността на движението и неговото отклоняване по друг маршрут, ако това се 

налага, за което своевременно уведомява населението по местните средства за 

масова информация. 

Чл. 52. Препис от акта за забрана на обществената проява се изпраща от 

общината в РУ-Девин за изпълнение в сроковете по ЗСММ. 

Чл. 53. (1) Организаторите на обществени прояви се задължават:  

- да не допускат нарушаване правата и свободите на гражданите;  

- да осигуряват спазването на обществения ред;  

- да осигуряват опазването на частната и публична собственост;  

- да не допускат замърсяване на мястото и по маршрута на провежданата 

проява;  

- да не допуска повреждане на тревни площи и друга растителност;  

- да съгласуват провеждането на проявите по време и място с кмета на 

общината, като задължително трябва да притежават неговото писмено разрешение;  

- да осигурят за своя сметка достатъчно на брой, съгласно действащите 

нормативи и указания на полицията, охраняващи проявата лица;  

- да не се допускат в близост до и на мястото на провеждане на проявата 

лица, носещи оръжие, други общоопасни вещества, наркотични и /или други 

упойващи вещества, взривоопасни, огнеопасни и задимяващи средства, както да не 

допускат внасянето на предмети, създаващи опасност за здравето и живота на 

гражданите, като вериги, боксове, палки и други подобни;  

- да не допускат внасянето и употреба на алкохолни напитки, както и 

присъствието на лица във видимо нетрезво състояние и/или под влиянието на 

наркотични и упойващи вещества; 

- да организират почистването и сметоизвозването след приключване на 

проявата и възстановяване на нанесените щети за своя сметка.  

(2) Предварително организаторите в писмен вид декларират отговорността си 

по предходната алинея или сключват споразумение с кмета на община Девин, в 

което се определят конкретните права и задължения на страните, свързани с 

провеждането на обществената проява. 

Чл. 54. Граждани и длъжностни лица, нарушаващи установения ред и 

гаранция за организация и провеждане на събрания, митинги и манифестации се 

наказват с глоба, ако не подлежат на по-тежко наказание.  

Глава девета 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАКРИЛА НА 

ДЕЦА 

Чл. 55. (1) Собствениците или ползвателите на заведения за хранене и 

развлечения: дискотеки, клубове, бистра и др. определят конкретните условия за 
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достъп на деца в тях, доколкото това не противоречи на императивните норми на 

действащото законодателство и контролират тяхното изпълнение в съответствие с 

целта на специализираната закрила.  

(2) Условията по ал. 1 се конкретизират съобразно броя на децата, 

спецификата на обекта или вида на проявата. 

(3) Информация за максималния капацитет на обекта и за условията по ал. 1. 

се поставя трайно и на видно за клиентите място. 

Чл. 56. Лицата по чл. 55, ал. 1, чиито обекти се посещават от деца, 

предприемат необходимите действия за осигуряване на безопасността на децата и 

недопускане на инциденти, като: 

1. Забранява се посещението на обществени места след 20.00 часа на 

малолетни лица до 14 годишна възраст включително, в нощни барове, ресторанти, 

дискотеки и други заведения за развлечение със сервиране на алкохол и/или 

тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и интернет клубове, освен в 

присъствието на родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи 

за дете. 

2. Забранява се посещението на обществени места след 22.00 часа на 

непълнолетни лица навършили 14 годишна възраст, но не са навършили 18 годишна 

възраст, в нощни барове, ресторанти, дискотеки и други заведения за развлечения 

със сервиране на алкохол и/или тютюневи изделия, в игрални компютърни зали и 

интернет клубове освен в присъствието на родител, настойник, попечител или друго 

лице което полага грижи за дете. 

3. Ако родителите, настойниците, попечителите или други лица, които 

полагат грижи за деца, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят 

пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 

22.00, ако детето е навършило 14 годишна възраст, но не е навършило 18 годишна 

възраст. 

4. Пълнолетното лице удостоверява качеството си на придружител по ал. 3 

чрез писмен документ (декларация по образец) за изразено съгласие от родител, 

настойник, попечител или друго лице което полага грижи за дете. Декларацията 

посочва следните данни: 

- трите имена и постоянен адрес на декларатора (родителя / настойника / 

попечителя / друго лице което полага грижи за дете); 

- трите имена на детето и постоянния му адрес; 

- трите имена и постоянния адрес на придружителя на детето; 

- дата и часови период на придружаване на детето; 

- подпис на декларатора; 

- конкретно място. 

5. Едно лице може да придружава: 
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- при неорганизирани мероприятия – до 3 деца 

- при организирани мероприятия – по списък, при условията по чл.58, ал.2. 

Чл. 57. Лицата, които провеждат масови организирани прояви за деца на 

обществени места са длъжни да осигуряват реда и безопасността преди, по време и 

след провеждането им като: 

1. уведомяват началника на РУ – Девин не по-късно от 48 часа преди 

обявения начален час на проявата, като посочват и времетраенето й; 

2. осигуряват охрана, медицинско обслужване, а при необходимост и 

транспорт; 

3. отлагат или прекратяват незабавно мероприятието при установяване на 

обстоятелства, застрашаващи непосредствено безопасността и здравето на децата, 

за което уведомяват органите на МВР и съответните компетентни държавни и 

общински органи. 

Чл. 58. (1) Когато е организирана проява, свързана с придвижването на 

група от деца, организаторите определят ръководител на групата и придружители. 

(2) Броят на придружителите се определя от ръководителя на групата 

съобразно броя на децата и специфичните им нужди, но не по-малко от един 

придружител на 5 деца. 

(3) Ръководителят на групата и придружителите: 

1. предприемат необходимите мерки и действия за осигуряване 

безопасността на децата в посещавания обект и зоната около него; 

2. при възникване на опасност търсят съдействие от компетентните 

държавни и общински органи. 

(4) Ръководителят на групата носи отговорност, съгласно действащото 

законодателство за осигуряване безопасността, живота и здравето на децата. По 

време на проявата придружителите изпълняват разпорежданията на ръководителя 

на групата. 

Чл. 59. При осъществяване на специализирана закрила на деца при 

провеждане на организирани прояви на обществени места се спазват разпоредбите 

на чл. 7, чл. 8 и чл. 10 на Закона за събранията, митингите и манифестациите. 

Чл. 60. Абсолютно е забранено: 

1. Сервирането и продажбата на алкохолни напитки и цигари на лица под 18 

години. 

2. Допускането на лица под 18 години без придружител в интернет зали, 

зали за компютърни игри и търговски обекти със сервиране на алкохол след 20.00 ч. 

за малолетни лица и след 22.00 ч. за непълнолетни лица. 

3. Продажбата на алкохол и тютюневи изделия на 30 метра от територията 

на учебни и здравни заведения. 

Глава десета 
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АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 61. (1) Контролът по спазване разпоредбите на настоящата Наредба се 

възлага на длъжностни лица, определени със Заповед на кмета на община Девин и 

на служители на РУ – Девин.  

(2) Нарушенията на Наредбата се установяват с актове, съставени от 

длъжностни лица, определени от кмета на община Девин и с актове на служители на 

РУ – Девин. 

(3) Въз основа на съставените актове кметът на община Девин или 

упълномощен от него заместник-кмет издава наказателните постановления.  

(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и 

изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда, предвиден в 

Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и Административно 

процесуалния кодекс (АПК). 

Чл. 62. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба на 

виновните лица се налага наказание – глоба, съответно имуществена санкция, в 

размер: за физически лица от 50 до 500 лева; за еднолични търговци и юридически 

лица от 200 до 1000 лева.   

(2) При повторно нарушение на разпоредбите на Наредбата на виновните 

лица се налага наказание глоба в двоен размер на определените по ал. 1 суми и/или 

забрана за упражняване на дейност за срок от 1 година. 

(3) За нарушение на разпоредбите на чл. 60 от Наредбата, на виновните лица 

се налагат следните санкции: 

- глоба или имуществена санкция от 2000 до 5000 лв. 

- за повторно нарушение глоба или имуществена санкция от 5000 до 8000 

лв. 

(4) Родител, настойник, попечител или друго лице което полага грижи за 

дете, което наруши разпоредбите на чл. 8, ал. 3 и 4 от Закона за закрила на детето  

се наказва с глоба или имуществена санкция от 300 до 500 лв., а при повторно 

нарушение – глоба или имуществена санкция от 500 до 1000 лв. 

(5) За нарушения на разпоредбите на чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от настоящата 

наредба на виновните лица се налагат следните наказания: глоба в размер от 100 

лв. до 500 лв. и имуществена санкция в размер от 500 лв. до 1000 лв. за еднолични 

търговци и юридически лица. 

Чл. 63. (1) На виновните лица могат да се връчват предписания с определяне 

срок за отстраняването на допуснатите нарушения. 

(2) При изтичане срока на предписанието и неизпълнението му, на 

нарушителят се съставя  акт за установяване на административно нарушение (АУАН) 

в съответствие с правилата на тази наредба. 

Чл. 64. Определянето на размера на наказанието за всяко конкретно 
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нарушение се извършва при стриктно спазване на разпоредбата на чл. 27, ал. 2 от 

ЗАНН. 

Чл. 65. Независимо от административнонаказателната отговорност по тази 

Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи за отстраняване на 

вредните последици от извършеното от тях нарушение. 

Чл. 66. В случаите, когато административно наказващият орган прецени, че 

нарушението, за което е образувано административнонаказателно производство 

съставлява престъпление по Наказателния кодекс, наказателно постановление не се 

издава, образуваната преписка се спира като събраните материали се изпращат на 

Районна прокуратура. 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 

1. „Обществен ред” е установеният с нормативни актове ред, който 

осигурява нормално спокойствие и възможност да се упражняват съответните 

граждански права. 

2.  „Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като 

обществен транспорт, заведения за хранене, търговски, спортни или развлекателни 

обекти, кина, стадиони, зали и други. 

3. „Масово мероприятие” е планирано и организирано действие с участието 

на множество хора, което цели осъществяването на някакъв резултат. 

4. „Организирана проява/мероприятие” е дейност, организирана и 

провеждана от държавни и общински органи, юридически и физически лица на 

места, достъпни за неограничен брой лица. 

5. „Други масови мероприятия” са спортни мероприятия, провеждани извън 

съответните спортни съоръжения - лекоатлетически кросове, щафети, маратони и 

др.; колоездене - приложно, планинско или на шосе; стрийтбол; плажен волейбол; 

екстремни, моторни и др. спортове; киноложки или др. изложби на домашни 

любимци и породи животни; концерти, панаири; фестивали; изложения и рекламно-

промоционални мероприятия на открито, дарителски кампании; открити подписки; 

публични прояви на религиозни институции, провеждани извън молитвените домове; 

организиране на циркови представления, карнавали; шествия в т.ч. религиозни и 

траурни; абитуриентски балове; празнични илюминации или заря и други подобни 

прояви. 

6.  „Неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми за 

морал и поведение” са употреба на ругатни, псувни или други неприлични изрази в 

жилищни сгради, на публично място пред повече хора, в оскърбително отношение и 

държане към гражданите, към органите на властта или на обществеността или в 

скарване, сбиване или други подобни действия, с които се нарушава общественият 
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ред и спокойствие. 

7. „Повторно нарушение ” е нарушението, извършено в едногодишен срок от 

влизането в сила на акта, с който на нарушителя е наложено наказание или 

принудителна административна мярка за същото по вид нарушение. 

8. „Лица, които полагат грижи за детето” са роднини и близки, приемно 

семейство или ръководител на специализирана институция, при които детето е 

настанено по реда на Закона за закрила на детето. 

9. „Промишлени количества” – над:  

- три едри преживни животни (ЕПЖ) и приплодите им до едногодишна 

възраст; 

- десет дребни преживни (ДПЖ) с приплодите им до 6-месечна възраст; 

- пет прасета за угояване; 

- три броя еднокопитни и приплодите им до едногодишна възраст; 

- десет зайкини с приплодите; 

- 50 възрастни птици независимо от вида; 

- 100 бройлера или подрастващи птици независимо от вида. 

§ 2. Кметът на община Девин внася предложение в 3-месечен срок за 

определяне на местата по чл. 3, т. 21. 

§ 3. Кметът на община Девин издава заповед на длъжностно лице за 

осъществяване на контрол по спазване на Наредбата. 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 4, ал. 5 и 

ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в 

сила от деня на приемането й. 

§ 2. Наредбата може да бъде изменяна, допълвана или отменяна с решение на 

общинския съвет.  

§ 3. Настоящата Наредба отменя Наредба № 1 за поддържане и опазване на 

обществения ред в община Девин, приета с Решение № 27 от 26.03.2009 г., доп. с 

Решение № 67 от 30.06.2009 г., доп. с Решение № 127 от  17.09.2015 г., изм. с 

Решение № 37 от 22.12.2015 г., изм.и доп. с Решение № 18 от 09.03.2017 г. на 

Общински съвет – Девин.  

§ 4. Наредбата е приета с Решение № 16 от 28.02.2019 г. на Общински съвет – 

Девин. 
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Приложение:  
по чл. 56, т. 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

във връзка с чл. 56, т.4 от Наредба № 1 за поддържане и опазване 

на обществения ред на територията на община Девин 

Долуподписаният/та…………….…………………………………………………………………………………………., 
/име, презиме, фамилия на 

родител, настойник, попечител, друго лице, полагащо грижи за детето/ 

адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

Декларирам, че съм: 

• Родител 

• Настойник 

• Попечител 

• Друго лице, което полага грижи за детето 

и като такъв нося пълна отговорност за малолетното / непълнолетно лице  

………………………………………………………………………………………………………………………………………..……., 
/име, презиме, фамилия на детето / 

адрес:……………………………………………………………………………………………………………………………….….., 

което може да бъде придружавано от: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..………. 
/име, презиме, фамилия на придружителя/ 

с адрес:……………………………………………………………………………………………………………….……….……….. 

на…………20……г.,от …..часа до ……часа, място …………………………………………… 

 

Декларатор: ……….……………. 
/подпис / 

гр./с.: ………………………………………. 

Дата: …………………………..……….. г. 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 17 

от 28.02.2019 г. 

 

Даване на съгласие за кандидатстване на Община Девин с проектно 

предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Девин и община Доспат”, по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

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

одобряване на Партньорско споразумение 

 

На основание чл. 17, ал. 1, т. 7, чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2,  във връзка с чл. 

61 от ЗМСМА, 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
 

1. Дава съгласие Община Девин да подаде проектно предложение 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Девин и 

община Доспат”, по процедура BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 

2. Одобрява партньорство с община Доспат по проекта и дава съгласие 

Кмета на община Девин да подпише Споразумение за партньорство, съгласно 

приложението. 

 

3. Упълномощава кмета на Община Девин да предприеме необходимите 

действия по подготовка и кандидатстване с проектно предложение. 

 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 8, ДЗО - 15/15.02.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 
                             

 

Приложение III 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ КАНДИДАТ И ПАРТНЬОРИ1  

 

Днес, …………………г., в гр. ……………………, във връзка с подготовката  и 

изпълнението на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Девин и община Доспат”, наричан по – долу „проекта”, по процедура 

BG05M9ОP001-2.0.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 2“, се сключи настоящото споразумение между: 

 

1. „Община Девин”, ЕИК000614895, седалище гр.Девин, адрес на управление ул. 

„Дружба“№1, представлявано от Красимир Росенов Даскалов в качеството му 

на Кмет наричано по-долу „Кандидат” 

И 

2. Община Доспат, ЕИК 000614906, седалище гр. Доспат, адрес на управление ул. 

„Първи Май” №3 представлявано от Елин Асенов Радев, в качеството му на 

Кмет, наричано по-долу „Партньор 1” 

/описват се всички партньори по проекта/ 

  

 

Чл. 1. Кандидатът и партньорите се споразумяха, че разпределението на 

отговорностите за  изпълнението на дейностите по проекта се осъществява съгласно 

описаното в секция „План за изпълнение/Дейности по проекта“ от Договора в ИСУН 

2020; 

Чл. 2 Декларираме, че към момента на кандидатстване за безвъзмездна финансова 
помощ:  

(1). Сме прочели и сме запознати с проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания в община Девин и община Доспат”,(изписва се името на проектното 

предложение) по настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ и 
                                                 
1 Настоящото споразумение е примерно и се подписва от кандидата и всички партньори. Текстовете в 
споразумението са примерни и могат да се допълват и разширяват по преценка на страните, без това да 
противоречи на Условията за кандидатстване и Административния договор.  
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разбираме ролята си по проекта и сме съгласни с представеното проектно предложение, 

както и че сме съгласни да прилагаме практиките на добро партньорство. 

(2). Сме запознати с определението за партньорство, а именно: „Партньорството е 

връзката между всички физически и юридически лица и техните обединения, които 

участват съвместно с кандидата в подготовката и/или техническото изпълнение на 

проекта или на предварително заявени във формуляра за кандидатстване дейности от 

проекта и разходват средства от безвъзмездната финансова помощ”. 

(3). Всеки от нас е прочел административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ и разбираме ангажиментите, произтичащи от него, включително по 

отношение на Решение на комисията от 20 декември 2011 година (Решението) относно 

прилагането на член 106, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз за държавната помощ под формата на компенсация за обществена услуга, 

предоставена на определени предприятия, натоварени с извършването на услуги от 

общ икономически интерес (нотифицирано под номер C (2011) 9380) (текст от 

значение за ЕИП) (OB L 7/11.01.2012).  

(3.1). Всеки от нас е наясно, че възлага изпълнението на мобилната интегрирана 

социално-здравна услуга (патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания) на 

общинско предприятие (създадено по реда на чл. 52 от ЗОС), на второстепенен  

разпоредител с бюджет или на звено/дирекция в самата общинска администрация, или 

на доставчик на социални услуги, или на лечебни и здравни заведения, самостоятелно в 

качеството си на кандидат или партньор и придобива качеството на Възложител на 

Услуга от общ икономически интерес по смисъла на Решение на ЕК от 20 декември 

2011 година. 

(4). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездна финансова помощ по административния 

договор във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания“  представлява компенсация за обществена услуга за оператора на 

тази услуга (доставчика), която компенсация е съвместима с вътрешния пазар и 

изключена от изискването за уведомяване, посочено в член 108, параграф 3 от 

Договора за функциониране на ЕС.  

(5). Всеки от нас е запознат, че безвъзмездната финансова помощ по административния 

договор във връзка с предоставянето на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора 

и лица с увреждания“ се разпределя между кандидата и партньорите, както следва: 

- за кандидата – община Девин – 74 592,00 лв.; 

- за партньор 1 – община Доспат- 42 336,00 лв.; 
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 (6). При подготовката на проектно предложение по настоящата процедура средствата 

от безвъзмездната финансова помощ, които се разходват за обзавеждане и оборудване в 

това число транспортни средства, както и разходите за ДНА и СМР се разходват от … 

община Девин и община Доспат: 

- община Девин – 32 000,00 лв.; 

- община Доспат - 18 000,00 лв.; 

/Тук следва да се посочи общината, която ще разходва средствата за обзавеждане и 

оборудване в това число транспортни средства, както и за ДНА и СМР. Допустимо е 

разходите да бъдат разходвани само от   една община – кандидат или партньор или 

да бъдат разпределени между тях/  

(7)2. Всеки от нас е запознат, че Община Община Девин и Община Доспат  ще 

придобие правото на собственост върху закупеното обзавеждане и оборудване, 

включително и транспортното средство (ако е приложимо) със средства по проекта в 

рамките на целия им икономически полезен живот. Придобитите активи се 

заприходяват към активите на общината, която ги е придобила по реда на действащата 

нормативна уредба, като разходите за амортизация възникват за собственика 

(общината), а не за доставчика на УОИИ (независимо, че доставчик може да бъде 

административно звено на самата община).  

(9). Наясно сме, че придобитото обзавеждане и оборудване със средства от 

безвъзмездната помощ не може да бъде използвано за икономическата дейност на 

общината, след приключване на проекта, освен в случаите, когато се предоставя за 

ползване във връзка с изпълнението на УОИИ, възложена по съответния ред, съгласно 

правилата по държавни помощи. 

(10). Даваме право на кандидата за безвъзмездна финансова помощ да ни представлява 

пред Управляващия орган по всички въпроси, свързани с изпълнението на дейностите 

по проекта.  

(11). Кандидатът следва да се консултира с партньорите в хода на изпълнение на 

проекта и да ги информира за напредъка по него. 

(12). Всички партньори имат право да получат копия от докладите – технически и 

финансови, представени от кандидата на Управляващия орган.  

(13). Предложения за съществени изменения на проекта (напр. дейности, партньори, 

бюджет и т.н.) трябва да се извършват след предварителното съгласие с партньорите, 

преди представянето им на Управляващия орган, а когато такова съгласие не може да 

                                                 
2 В съответствие с разпределението на БФП в ал. (6) текстът на ал. (7) следва да се прецизира за всеки 
отделен проект. 
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се постигне, кандидатът трябва да го отбележи при подаване на предложението за 

промяна за одобрение. 

 (14). Се задължаваме да предоставим на служителите или представителите на  

Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитиращи органи, 

Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската 

сметна палата, както и на външни одитори, извършващи проверки достъп до местата, 

където се осъществява проектът в рамките на партньорските ни ангажименти, в това 

число и достъп до информационни системи, както и до всички документи и бази данни, 

свързани с финансово-техническото управление на проекта, както и да направим 

всичко необходимо, за да улесним работата им. Достъпът, предоставен на служителите 

или представителите на Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, 

Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо 

трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да 

се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява 

проверката, а кандидатът следва да уведоми Управляващия орган за точното им 

местонахождение. 

(15). В съответствие с чл. 8 от Решение 2012/21/ЕС, за срока на възлагането на УОИИ и 

най-малко за срок от 10 години, считано от края на срока на възлагане, се задължаваме 

да съхраняваме цялата информация, необходима за определяне на съвместимостта на 

предоставената компенсация с Решението, като тази информация трябва да бъде 

достъпна за проверки от Управляващия орган на ОП РЧР, министъра на финансите, 

проверяващи и одитиращи органи и при поискване се предоставя на Европейската 

комисия.  

На всеки две години всяка държава-членка на ЕС предоставя на Европейската комисия 

доклад за изпълнението на Решение 2012/21/ЕС. За целта ще предоставяме на 

Министерство на финансите изискуемата информация за целите на доклада по чл. 9 от 

Решение 2012/21/ЕС. 

Чл. 3. Кандидатът и партньорите се споразумяха разпределението на средствата, 

предвидени за дейностите, който ще се изпълняват от  партньорите,  да се извършва 

съгласно посоченото в чл. 2, ал. 5, 6 и 7 от настоящото споразумение.  

 

Чл. 4. (1) Отговорност пред Управляващия орган за неизпълнение на някое от 

задълженията по административния договор носи Кандидатът.  
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 (2) Когато неизпълнението по ал. 1 се дължи на неизпълнение на задължение на 

партньор по проекта, Кандидатът има право да иска от него вредите, които е претърпял 

вследствие това неизпълнение.  

(3) Когато в процеса на изпълнение на договора на Кандидата са наложени 

финансови корекции на основание чл. 70 от ЗУСЕСИФ за дейности, изпълнявани от 

партньор/и, Кандидатът има право да иска възстановяване на извършената финансова 

корекция от съответния партньор. 

 

Чл. 5. При изпълнение на проекта Кандидатът се ангажира да контролира партньора/ 

партньорите за спазването на изискванията при изпълнението дейностите по проекта да 

не се формира печалба, като всички генерирани приходи /ако е приложимо/ се 

приспадат от размера на безвъзмездната финансова помощ. 

 

Чл. 6. При изпълнението на проекта Кандидатът се ангажира да осъществява 

комуникация с УО  / описват се други специфични условия във връзка с бъдещото  

изпълнение на проекта/ 

 

Чл. 7. При изпълнението на проекта Партньорите се ангажират да спазват да 

изпълняват дейностите по проекта, съгласно указанията на УО / описват се други 

специфични условия във връзка с бъдещото изпълнение на проекта/ 

Чл. 8. За всички неуредени в това споразумение случаи се прилага националното 

законодателство.  

Споразумението се сключи в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от 

страните в споразумението и един за Управляващия орган, и се подписа, както следва: 

 

За Кандидата: 

Красимир Даскалов – Кмет на община Девин 

(име и длъжност на 
представляващото/упълномощено лице) 
 

 

За Партньор 1 : 

Елин Радев – Кмет на община Доспат 

(име и длъжност на 
представляващото/упълномощено лице) 
 

 

 



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 18 

от 28.02.2019 г. 

 

Разпореждане с общински имоти за възмездно и безсрочно отстъпено право 

на пристрояване 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.38, ал. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 2 

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 пристройка към съществуваща жилищна сграда, с площ до 60 кв. м. – 

РЗП, като: ЗП до 50 кв. м. на кота + 0,00 - на цена 267 лв. /двеста шейсет и седем 

лева/ без ДДС и ЗП до 10 кв. м. на кота + 2,80 - на цена – 54 лв. /петдесет и четири 

лева/ без ДДС, в общински недвижим имот, УПИ XVI - 50, кв. 47, идентификатор 

номер 20465.501.50 по кадастралната карта на гр. Девин, община Девин, област 

Смолян, ул. „Гордю Войвода” №50, с обща площ 431 кв. м. 

Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване до 10 м., АОС №2639/10.12.2018 г. на Ясен Юлиянов 

Чакъров и Мисислава Алдинова Чакърова. 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 9, ДЗО - 16/18.02.2019 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 № 19 

от 28.02.2019 г. 

 

Предоставяне от общински поземлен фонд имот с проектни кадастрални 

№№ 096007, 071016 по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИД към Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 096007, с размер 

1.729 дка., начин на трайно ползване - изп. ливада, десета категория в местността в 

„РАЗДОЛА”, землище с. Беден, община Девин, област Смолян, поземлен имот с 

проектен кадастрален № 071016, с размер 0.900 дка., начин на трайно ползване – 

изп. ливада, десета категория в местността „КЬОШКА”, землище с. Беден, община 

Девин, област Смолян да бъдат предоставени на Общинска служба по земеделие –

Девин за постановяване на решение за възстановяване правото на собственост по 

приложените скици проект № К111140, К11139/ 29.10.2018 година.  

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 10, ДЗО - 17/20.02.2019 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 № 20 

от 28.02.2019 г. 

 

Предоставяне от общински поземлен фонд имот с проектен кадастрален № 

031008 по § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД 

към Закона за собствеността и ползването на земеделските земи 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и § 27, ал. 2, т. 1 от Преходните и заключителни 

разпоредби на ЗИД на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, 

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие поземлен имот с проектен кадастрален № 031008, с размер 

0.838 дка., начин на трайно ползване - пасище, мера, десета категория местността в 

„КУМКИДИК”, землище с. Брезе, община Девин, област Смолян да бъде предоставен 

на Общинска служба по земеделие – Девин за постановяване на решение за 

възстановяване правото на собственост по приложената скица проект № Ф01379/ 

04.06.2018 година.  

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 11, ДЗО - 18/20.02.2019 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 № 21 

от 28.02.2019 г. 

 

Определяне на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд 

за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на 

животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в 

Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2019-2020г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 1 от Закона за общинската 

собственост и чл. 37 „и”, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на 

земеделските земи,  

 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за 

общо и индивидуално ползване, описани по местоположения /землища/, категория, 

площ по Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.  

 

2. Определя следните правила за ползването на общинските ливади, мери и 

пасища на територията на общината, като ползвателите задължително трябва да 

спазват: 

а) да почистват ливадите, мерите, пасищата от нежелана храстовидна 

растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви 

растителни видове (орлова папрат, чемерика); 

б) да не променя предназначението им, да не ги разорават, да не ги 

използват за неземеделски нужди; 

в) да не допуска замърсяването им с битови, строителни, производствени, 

опасни и др. отпадъци; 

г) да не пали растителност в ливадите, мерите и пасищата 

д) агротехнически мероприятия, като посяване, торене, борба с плевелната 

растителност, отводняване и напояване и построяването на навеси и временни 

ограждения, се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията почистване 

от камъни и почистване от храсти с кмета / кметски наместник на населено място; 

е) ливадите, мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, 

засоляване и др.; 
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ж) лично да съпровожда стадото по пътя до пасището и се грижат за него в 

ливадите, мерите и пасищата или да ангажират и изрично посочат друго лице, което 

да извършва това от тяхно име и за тяхна сметка. 

з) въвеждане и редуване на парцелно ползване на общинските ливади, мери 

и пасища; 

и) охрана на предоставените общински ливади, мери и пасища; 

й) осигуряване на ветеринарна профилактика; 

к) своевременно предоставяне на Общинска администрация - Девин на 

копие от картата за ползването на предоставените общински ливади, мери и пасища 

по физически блокове, определени в Системата за идентификация на земеделските 

парцели. 

л) своевременно уведомяване на Община Девин при промяна в 

обстоятелствата, предвид, които ползват общински ливади, мери, пасища 

(чувствителна промяна на броя пасищни животни, замразяване или приключване на 

дейността и др.); 

 

Определя средно годишно рентно плащане по § 2 от ДР на ЗСПЗЗ съгласно 

Заповед № РД-05-47/10.01.2019 година на директора на ОД „Земеделие”- Смолян. 

 

Землище Ливади Пасище ,мери 
Беден 4 лв. 3 лв. 
Брезе 4 лв. 4 лв. 

Грохотно 2 лв. 1 лв. 
Гьоврен 2 лв. 1 лв. 
Девин 7 лв. 3 лв. 
Кестен 3 лв. 1 лв. 
Лясково 2 лв. 1 лв. 
Михалково 1 лв. 1 лв. 
Осиково 8 лв. 1 лв. 
Селча 1 лв. 1 лв 

Стоманово 2 лв.  1 лв. 
Триград 4 лв. 3 лв 
Чуреково 2 лв. 1 лв. 

 
4. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи договор за наем с 

регистрирани земеделските стопани (животновъди). 

 
Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 12, ДЗО - 19/20.02.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
Приложение към Решение №21 от 28.02.2019 г. 

 
 

СПРАВКА 
НА СВОБОДНИТЕ ИМОТИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЧЛ. 37 „И” ОТ ЗСПЗЗ ЗА 

СЕЛСКОСТАПНСКАТА 2019-2020 ГОДИНА ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН ФОНД С НТП 
ПАСИЩЕ, МЕРА, ПАСИЩЕ С ХРАСТИ И ЛИВАДИ 

 
Община  Землище № на имота Площ 

дка 
 

НТП Категори
я 

ЗЕМЛИЩЕ 
СЕЛО.БЕДЕН 

     

Девин Беден 001031 2,693 Използв. ливада Х 
Девин Беден 001049 1,919 Пасище, мера Х 
Девин Беден 001060 2,516 Използв. ливада Х 
Девин  Беден 001061 170.000 Пасище с храсти Х 
Девин Беден 003002 8,098 Пасище,мера Х 
Девин Беден 003004 1,332 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010010 1,014 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010011 1,166 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010012 1,475 Използв. ливада Х 
Девин Беден 010014 1,938 Използв. ливада Х 
Девин Беден 011006 1,825 Използв. ливада Х 
Девин Беден 011007 1,621 Използв. ливада Х 
Девин Беден 011009 2,331 Използв. ливада Х 
Девин Беден 012051 2,699 Пасище, мера Х 
Девин Беден 012053 2,888 Използв. ливада Х 
Девин Беден 013007 2,908 Използв. ливада Х 
Девин Беден 015001 2,047 Пасище, мера Х 
Девин Беден 015006 1,736 Използв. ливада Х 
Девин Беден 015024 1,986 Използв. ливада Х 
Девин Беден 016001 1,537 Използв. ливада Х 
Девин Беден 016002 0,821 Използв. ливада Х 
Девин Беден 018002 1,412 Използв. ливада Х 
Девин Беден 020036 2,681 Използв. ливада Х 
Девин Беден 020044 1,608 Използв. ливада Х 
Девин Беден 021007 1,824 Използв. ливада Х 
Девин Беден 021008 64,340 Използв. ливада Х 
Девин Беден 022009 4,109 Използв. ливада Х 
Девин Беден 024001 2,195 Използв. ливада Х 
Девин Беден 027006 141,814 Пасище мера Х 
Девин Беден 028019 1,334 Използв. ливада Х 
Девин Беден 028024 1,673 Използв. ливада Х 
Девин Беден 028071 1,737 Използв. ливада Х 
Девин Беден 029002 1,429 Използв. ливада Х 
Девин Беден 029010 1,113 Използв. ливада Х 
Девин Беден 043003 11,381 Пасище, мера Х 
Девин Беден 043019 4,350 Използв. ливада Х 
Девин Беден 044001 2,697 Използв. ливада Х 
Девин Беден 051002 1,939 Използв. ливада Х 
Девин Беден 054011 2,174 Пасище,мера Х 
Девин Беден 054013 5,831 Пасище,мера Х 
Девин Беден 055002 1,563 Използв. ливада Х 



Девин Беден 055009 1,220 Използв. ливада Х 
Девин Беден 055013 1,727 Използв. ливада Х 
Девин Беден 066011 1,145 Използв. ливада Х 
Девин Беден 066052 2,343 Използв. ливада Х 
Девин Беден 066053 1,774 Използв. ливада Х 
Девин Беден 067001 1,024 Използв. ливада Х 
Девин Беден 067023 6,417 Използв. ливада Х 
Девин Беден 068006 3,720 Използв. ливада Х 
Девин Беден 070006 1,177 Пасище,мера Х 
Девин Беден 070035 1,009 Използв. ливада Х 
Девин Беден 081004 2,714 Използв. ливада Х 
Девин Беден 082003 5,199 Използв. ливада Х 
Девин Беден 082004 1,867 Използв. ливада Х 
Девин Беден 082005 7,874 Пасище,мера Х 
Девин Беден 084002 4,926 Използв. ливада Х 
Девин Беден 086001 1,958 Използв. ливада Х 
Девин Беден 087001 3,007 Пасище,мера Х 
Девин Беден 088023 2,356 Използв. ливада Х 
Девин Беден 088048 1,175 Използв. ливада Х 
Девин Беден 089003 2,148 Използв. ливада Х 
Девин Беден 089033 1,112 Използв. ливада Х 
Девин Беден 090001 2,215 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091009 1,035 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091096 1,025 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091107 1,042 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091133 2,886 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091137 2,006 Използв. ливада Х 
Девин Беден 091147 1,143 Използв. ливада Х 
Девин Беден 092037 36,859 Използв. ливада Х 
Девин Беден 098002 2,852 Използв. ливада Х 
Девин Беден 107001 3,006 Пасище,мера Х 
Девин Беден 114001 1,131 Пасище, мера Х 
Девин Беден 124002 1,447 Пасище с храсти VІІ 
Девин Беден 130006 2,582 Използв. ливада VІІ 
Девин Беден 167042 2,968 Използв. ливада Х 
Девин Беден 185014 4,686 Използв. ливада Х 
Девин Беден 188004 2,092 Използв. ливада Х 
Девин Беден 202014 1,767 Използв. ливада Х 
Девин Беден 202055 2,998 Използв. ливада Х 
Девин Беден 202177 4,675 Използв. ливада Х 
Девин Беден 203010 11,498 Пасище, мера Х 
 девин Беден 204065 11.413 Пасище,с храсти х 
Девин  Беден 208083 3,422 Използв. ливада VІІІ 

Общо   84 мота 631.394   
ЗЕМЛИЩЕ 
СЕЛО БРЕЗЕ 

     

Девин Брезе 007023 3,294 Пасище , мера Х 
Девин Брезе 009001 1,049 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 016045 1,595 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 016050 1,240 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 018013 5,780 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 021016 1,447 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 021054 8.600 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 021068 6,900 Използв. ливада Х 



Девин Брезе 022009 2,155 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 024015 1,125 Пасище ,мера Х 
Девин Брезе 028089 2,127 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 028090 1,065 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 028091 1,226 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 043026 1,970 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 044011 1,337 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 044014 1,978 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 044017 2,423 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 044044 3,235 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 045027 1,086 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 045065 15.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 050001 3,091 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 050004 1,546 Пасище ,мера Х 
Девин Брезе 050022 1,490 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 050036 6,173 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 050041 3,538 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 050042 1,007 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 050060 1,739 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 050066 17,287 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 053001 3,348 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 053011 5,144 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 053024 6.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 054014 3.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 055012 7.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 058005 7,956 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 058011 1,997 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 058012 6,158 Пасище,храсти Х 
Девин Брезе 059003 7,297 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 061018 3,438 Пасище мера Х 
Девин Брезе 061029 3,400 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 062007 4,760 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 063027 30.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 064001 36,133 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 065006 14.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 068041 4.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 070024 4,187 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 070074 9.000 Пасище, с храсти Х 
Девин Брезе 072036 1,232 Пасище,мера Х 
Девин Брезе 072079 5,017 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 073015 2,324 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 074041 100.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 075011 1,757 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 075017 2,591 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 076016 1,144 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 077013 1.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 078012 3,539 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081015 1.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081023 1,096 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081033 1,563 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081040 4,680 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 081044 4,571 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083014 4,225 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083019 1,898 Използв. ливада Х 



Девин Брезе 083022 2,036 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 083023 2,227 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 084005 3,597 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 084019 5.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 084021 16.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 085023 5.000 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 093011 1,474 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 100009 12.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 100010 5,009 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 100012 2,039 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 102013 15.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 104050 1,116 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 104051 2,304 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 104063 2,009 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 109001 10.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 109018 10.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 110017 1,306 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110020 2,185 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110055 3,607 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110058 3,425 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 110120 55,095 Пасище мера Х 
Девин Брезе 111006 3,586 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 111007 4,378 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 112034 170,148 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 112051 6,746 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 114001 3,689 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 114008 1,139 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 115013 2.700 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 115033 4.000 Пасище, мера Х 
Девин Брезе 121045 3,566 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 121056 1,278 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 122066 1,183 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 122067 1,229 Използв. ливада Х 
Девин Брезе 122111 3.000 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 122040 1.944 Пасище с храсти Х 
Девин Брезе 133011 2,335 Използв. ливада Х 
Общо   97 имота 766.308    

ЗЕМЛИЩЕ  
ГР.ДЕВИН 

     

Девин  Девин 20465.5.47 6.000 Ливада Х 
Девин Девин 20465.14.8 15.000 Пасище ,мера Х 
Девин Девин  20465.16.22 1,256 Пасище, мера         Х 
Девин Девин 20465.16.58 20.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.16.113 30.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.16.116 7,333 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.16.129 5,160 Пасище, мера Х 
Девин  Девин 20465.16.140 4,208 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.28.46 7,494 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.29.32 7,467 Използв. ливада Х 
Девин Девин 20465.88.136 20.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.77.1 15.000 Пасище, мера Х 
Девин  Девин  20465.77.3 5,000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.81.1 З.000 Пасище, мера Х 
Девин Девин 20465.82.8 3.561 Пасище, мера Х 



Девин  Девин 20465.88.135 8000 Пасище мера Х 
Девин Девин 20465.120.8 1,344 Пасище, мера Х 
Девин  Девин 20465.120.9 5,118 Пасище, мераа Х 
Девин  Девин 20465.278.3 16,000 Пасище Х 
Девин  Девин 20465.278.5 5,705 Ливада Х 
Девин Девин 20465.507.6 30,000 Пасище  Х 
Девин Девин 20465.515.1 15.000 Пасище  Х 
Девен Девин  20465.523.6 2,002 Ливада  Х 
Девин Девин 20465.525.9 14.566 Ливада  Х 
Девин Девин  20465.527.3 60,000 Пасище  Х 
Девин Девин  20465.530.16 20.000 Пасище Х 
Девин  Девин 20465.531.78 13,178 Пасище Х 
Девин Девин 20465.598.17 3,200 Ливада  Х 
Девин Девин  20465.598.18 5.200 Ливада Х 
Девин Девин 20465.605.24 1,089 Пасище Х 
Девин  Девин 20465.706.6 45,000 Пасище Х 
Девин  Девин 20465.706.644 17,000 Пасище Х 

 ОБЩО 32 имота 412,881   
ЗЕМЛИЩЕ С 
КЕСТЕН 

     

Девин Кестен 001116 4,654 Ливада Х 
Девин Кестен 001404 0.578 Ливада  Х 
Девин Кестен 001408 2.980 Ливада Х 
Девин Кестен 001489 216,379 Пасище, мера Х 
Девин Кестен 001526 5,034 Ливада Х 
Девин  Кестен  001576 160.000 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен  001595 50.000 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен  001601 6,206 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен  001633 76,460 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен  001656 2.917 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен 001667 3.873 Пасище с храсти  Х 
Девин Кестен 002021 3,983 Ливада Х 
Девин Кестен 002168 4,496 Ливада Х 
Девин Кестен 002173 2,984 Ливада Х 
Девин Кестен 002242 11.000 Пасище,мера Х 
Девин  Кестен  002290 5,000 Пасищес храсти Х 
Девин  Кестен  002330 10,000 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен  002333 4,717 Пасище, мера Х 
Девин Кестен 002340 5,000 Пасище, мера  Х 
Девин  Кестен  002341 12,000 Пасище, мера Х 
Девин  Кестен 002361 10,000 Пасище, мера Х 
Девин Кестен 002399 20.000 Пасище мера         Х 

 ОБЩО 22 имота 618.261   
ЗЕМЛИЩЕ С. 

СЕЛЧА 
     

Девин Селча 002236 22.000 Пасище, мера Х 
Девин Селча 002282 2.800 Пасищес храсти Х 
Девин Селча 002409 2,000 Използв. ливада Х 
Девин Селча 002486 3.844 Използв. ливада  Х 
Девин Селча 003205 1,500 Пасищес храсти Х 
Девин Селча 003210 4,700 Пасищес храсти Х 
Девин Селча 003211 3,700 Пасищес храсти Х 
Девин Селча 003287 18,000 Пасище, мера Х 
Девин Селча 004197 4,000 Пасище, мера Х 



Девин Селча 004219 10,000 Пасище с храсти Х 
Девин Селча 004221 2,000 Пасищес храсти Х 
Девин Селча 004224 5,576 Използв. ливада Х 
Девин Селча 005019 2,207 Пасище, мера Х 
Девин Селча 005032 2,862 Пасище, мера Х 
Девин Селча 005073 4.000 Пасище, мера Х 
Девин  Селча 005217 10.000 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 12 имота 99.189   
ЗЕМЛЩЕ С. 
ОСИКОВО 

     

Девин Осиково 010025 2.032 Ливада Х 
Девин Осиково 013014 14.500 Храсти Х 
Девин Осиково 013095 4.940 Пасище, мера Х 
Девин Осиково 014075 3.180 Пасище с храсти Х 
Девин  Осиково 014109 13.200 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 5 имота 54,384   
ЗЕМЛИЩЕ 
С.ЛЯСКОВО 

     

Девин Лясково 011162 1,266 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011166 2,080 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011183 2,117 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011186 19,825 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011194 2,002 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 011204 3,334 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011216 3,673 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011241 2,202 Използв. ливаса Х 
Девин Лясково 011281 6,038 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011286 5,256 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011337 3,495 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011365 2,992 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011667 1,141 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011676 1,323 Пасище с храсти Х 
Девин Лясково 011731 1,682 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011734 2,235 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 011747 26,317 Пасище с храсти Х 
Девин Лясково 011809 3,085 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 012125 2,839 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 012127 2,513 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 012132 4,465 Пасище, мера Х 
Девин Лясково 013143 4,362 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 013149 5,975 Използ. ливада Х 
Девин Лясково 013174 1,826 Използв. ливада Х 
Девин Лясково 014001 3,847 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 25 имота 115,890   
ЗЕМЛИЩЕ 
С. ТРИГРАД 

     

Девин Триград 73105.13.140 20,000 Пасище мера Х 
Девин Триград 73105.13.266 6.000 Пасище мера Х 
Девин Триград 73105.13.353 4.400 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.13.11 6.000 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.13.411 9.000 Пасище мера Х 
Девин Триград 73105.15.309 14.000 Пасоще, мера Х 
Девин Триград 73105.15.371 3.040 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.15.372 6.000 Пасище, мера Х 



Девин Триград 73105.15.406 1,092 Пасеще ,мера Х 
Девин Триград 73105.15.432 1,148 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.15.493 3,417 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.16.117 5.620 Пасище Х 
Девин Триград 73105.16.118 16.000 Пасище Х 
Девин Триград 73105.16.132 2,855 Пасище Х 
Девин Триград 73105.16.166 3.000 Пасище  Х 
Девин Триград 73105.16.178 14.000 Пасище Х 
Девин Триград 73105.16.257 2,332 Пасище Х 
Девин Триград 73105.16.289 32.700 Пасище Х 
Девин Триград 73105.16.485 5.000 Пасище Х 
Девин  Триград 73105.17.413 10.000 Пасище  Х 
Девин Триград 73105.19.45 7,061 Пасище с храсти Х 
Девин Триград 73105.19.151 5,158 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.19.212 4,357 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.19.213 6,698 Пасище,мера Х 
Девин Триград 73105.19.268 14,045 Пасище  Х 
Девин Триград 73105.19.309 1,054 Пасище, мера Х 
Девин Триград 73105.19.451 6,678 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.19.472 3,884 Пасище Х 
Девин Триград 73105.19.504 7,776 Пасище Х 
Девин Триград 73105.19.655 5,000 Пасище VІІІ 
Девин Триград 73105.20.26 6.761 Пасище Х 
Девин Триград 73105.20.34 2.000 Пасище Х 
Девин Триград 73105.20.36 8,223 Ливада Х 
Девин Триград 73105.20.42 0,701 Ливада Х 
Девин Триград 73105.20.54 4,326 Ливада Х 
Девин Триград 73105.20.56 3.336 Ливада Х 
Девин Триград 73105.20.159 0.672 Ливада  Х 
Девин Триград 73105.20.122 9,000 Пасище Х 
Девин Триград 73105.22.110 42,072 Пасище Х 
Девин  Триград 73105.22.131 0,683 Пасище, мера Х 
Девин  Триград 73105.22.150 7.356 Пасище Х 
Девин  Триград 73105.23.197 85.000 Пасище  Х 
Девин Триград 73105.23.248 23.000 Пасище  Х 
Девин  Триград 73105.13.42 3.000 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 44 имота 423.445   
ЗЕМЛИЩЕ  
С.ГЬОВРЕН 

     
 

Девин Гьоврен 005181 12.000 Пасище, мера Х 
Девин  Гьоврен 005160 11,000 Пасище, мера Х 

 ОБЩО 2  имота 23,000   
ЗЕМЛИЩЕ  

С. ГРОХОТНО 
     

Девин Грохотно 001200 2.397 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 001203 1,700 Използв. ливаза Х 
Девин Грохотно 001212 12.196 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 001268 4,840 Използв. ливада  
Девин Грохотно 003027 11,599     Използв. ливада Х 
Девин  Грахатно 003035 69.130 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 003136 106,615 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 003033 20.451 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 003041 4.505 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 003052 1,623 Използв. ливада Х 



Девин Грохотно 003074 1,030 Използв ливада Х 
Девин Грохотно 003075 4,030 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 003077 1,911 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004352 1,727 Използв. ливада  Х 
Девин Грохотно 004301 19,025 Пасище, мера Х 
Девин Грохотно 004312 3,350 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004313 1,362 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004318 6,820 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004324 4,876 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004442 1,747 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004443 3,631 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004609 2,947 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004708 7,497 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004719 11,916 Използв. ливада Х 
Девин Грохотно 004754 4,939 Използв. Ливада Х 
Девин Грохотно 004789 4,733 Използв. Ливада Х 
Девин Грохотно 005025 13,121 Използв. ливада Х 

 ОБЩО  27 имота 329,718   
ЗЕМЛИЩЕ С. 
ЧУРЕКОВО 

     

 Девин Чуреково 002046 8.950 Пасище, мера Х 
Девин Чуреково 002060 3,703 Пасище, мера Х 
 ОБЩО  2 имот 12,653   

ОБЩО ЗА 
ОБЩИНАТА 

 352 3578.003   

 
  



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 22 

от 28.02.2019 г. 

 

Приемане информация за финансови справки - разшифровки за разходите 

за материали и външни услуги на МБАЛ „ДЕВИН” ЕАД в изпълнение на 

Решение №24 от 09.03.2017 г. за периода 01.11.2018 г. до 31.12.2018 г. 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Приемане за сведение, предоставените от Управление на МБАЛ „Девин” 

ЕАД, гр. Девин в изпълнение на Решение №24 от 09.03.2017 г. на ОбС - Девин, 

финансови справки – разшифровки за разхода за материали платени за периода 

01.11.2018 г. – 31.12.2018 г. 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 13, ДЗО - 20/21.02.2019 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 № 23 

от 28.02.2019 г. 

 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2019 година 
 

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 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. Актуализира бюджета на община Девин за 2019 година както следва: 

 Приходи за местни дейности 

Наименование на 

приходи 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

Други неданъчни приходи 36-19 0 75 980 75 980 

Всичко  0 75 980 75 980 

1.2 Разходи за местни дейности 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

122 Общинска 

администрация 

    

Текущ ремонт 10-30 0 3 757 +3 757 

311 Детски градини     

Вода, горива и енергия 10-16 50 000 66 500 + 16 500 
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606 Изграждане, 

ремонт и поддържане 

на уличната мрежа 

    

Материали 10-15 50 000 99 223 + 49 223 

619 Други дейности по 

жилищното 

строителство, 

благоустройството и 

регионалното развитие 

    

Външни услуги 10-20 12 400 37 400 + 25 000 

714 Спортни бази за 

спорт за всички 

    

Стопански инвентар 52-05 0 6 500 + 6 500 

998 Резерв  37 984 12 984 - 25 000 

 

2. Актуализира инвестиционната програма за 2019 г. - Приложение № 14 в 

частта на собствени приходи – дейност 714 §52-05 – закупуване на тракторна 

косачка и пръскачки – 6 500 лв. 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 14, ДЗО - 21/21.02.2019 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 № 24 

от 28.02.2019 г. 

 

Бюджетна прогноза на Община Девин за периода 2020 - 2022 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 бюджетната прогноза на Община Девин за периода 2020-2022 г. на 

постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности, съгласно 

приложенията, неразделна част от решението, както следва: 

 

1. Приложение № 8 - „Бюджетна прогноза за периода 2020-2022 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 за периода 2020-2022 г.”. 

 

3. Обяснителна записка за поети ангажименти и за задължения за разходи за 

периода 2020-2022 г. 

 

4. Приложение № 6 „г” - „Прогноза за общински дълг (вкл. намеренията за 

нов дълг) и разходите за лихви по него за периода 2020-2022 г.” 

 

5. Приложение № 7 „в” - „Справка за ефекта от увеличението на минималната 

работна заплата за периода 2020–2022 г. за делегирани от държавата дейности, 

финансирани чрез бюджетите на общините”. 
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6. Приложение № 8 „а” - „Справка за приходите от концесия по бюджета на 

общината за периода 2020-2022 г.”. 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 15, ДЗО - 22/21.02.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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I 53-091 npl1'uo6HBaHe H8 ()pyZf.l HeM3repHaJlHl1 Jl:bnrorpaMHH 8KTKBH I 353881 34040 

54-00 nl",,,o6I1BaHe lIa 3eMg I 01 27318 o o o 
I 99-99/ II. ODiliO PA3XOfll13A flEHHOCT 0000 I 27688711 6437144 1582360 1583210 158321016 

i 113 rllyna 

nporH03A 3A nEPI10.QA 2019-2022 r. HA nOCTbnJlEHI151TA OT MECTHI1 npl1Xo.Q11 11 HA PA3XO.QI1TE 3A 
11.1. PA3XO,ll,11 no ,ll,EI1HOCTH 

(HaHMCHOBaHHe Ha pa:mopCJlHTe.rtll C 6toJ],Jl<CT) 

,u,CBIIH I KO" no EI>1(: I 7103 
(lIaltMCItOBaHUC H3 nbpBocTcncHHlul pa:mopCJlItTcn c 61OD.'KCT) 

ILL PA3XO):(I1 no ):(EHHOCTH rO,llllUlCH OTOfCT 610JJ.iKCT OpOrHOJ3 Oporn033 npOnfOJ~l 

§§ Ilo<)-,~:~' HAf1MEHOBAHUff HA JlAPATPA<JJI1TE U JlO/J,JlAPAII'A<b[1TE 2018 2019 2020 2021 2022 

02 : 

#N/A 

602 <----- rpynA - KO" no E6K 
602 602 OmIJ03HC H3 OKonH3T3 cpC,/l,a 

(HaJ1MeHOBaHHe li8 neHHocrra) 
140502 215000 215000 21500001-00 3ann3TII Ii Bl.31tarnmt-.aCltJlfl 33 nCI)COHaml, HaCT no TllYJJ.OBIf It cny",eoltlt "1J3BOOTJ-IOWeHfUl 214960 

OJ-Oj 13annaTH H Bb3Harpa)K.o.eHHSI Ha nepCOHana H3CT no mpy{)oflU "(WfJ()(}J1lUOlUeUClR 215000 215000 215000140502 214960 
02-00 .ll.pyru Bb31-13rpaiK,D,CltI1n It nmuu31iHH 33 nepconana 3400 3400 34000 3340 

02-02 13a nepCOH,Ula no 113rrbUmpYf)(Jeu IlpaeO(ll1llWIW?IlUH 3400 3400 340033400 
os-oo 3aLlbJ1mliTcnHIf ocurypltTCmm BIlOCKIi OT pa6oTo,naTeJIH 42800 42800 428004177025965 

29000 2900028252 2900016568 
_,_._-~_.- .......- ..... .. _.._.. _. __ .
-----_.- .._-_._-- - - ---~---- ---. 

10500:"~~)_~~~~~~~:~~_~O~)_-_~J~~~~i;~~;-~~<~ff~l~;:~~T;E;a~~;;;~:;;~mln"~~:j~c. '.1 .._.__. .__Q.~?.§.I . lQ.~l.~I ~_ .. ..-l.2lQ~.I.,-----._-J_Q~q9-
05-80IsHOCKH Ja c)ml11nnume.nlw ;J(un,Jl.ucume.nfw OCtU..J-'p,ulwfe (1m par,oNlm)amt!.J1u 2741 3200 3300 3300 3300 

10-00 H,,,p""'Ka I 225 L711 5361451 4439601 558778 558778 
10-/2 Me"HKaMeHTM 1000 
111-13 nOcTeneH HHBe~~-;;p-~-~6-;~------·--· ----------. ---- --------T7si----~400-------3-400-------- 3400 3400 
10-1 j MaTepHanH - .-. ------------ -- -------·--11800 ----Ii,-iis-o --------71860 ----- -uz500----'·moo 

_____ ~ jJ!:L~_ ~!!~~~£;!.:~_;!;9!;:,;;~_~~_:~_~_=_==~:===~ __=_.-_._=__.__ ._=:_~:~_~_ :=~_=_:::~==~==_~_=_~_:_~_-_=: 2f2Ii :=_=__-=::::I~I~~~ :.~__==-_-___=___!~IQ~~ __~:: __=_:: !±~!f~~ ::_: :=_: __ j{~Q§.~ 
10-20 pa3xo"H3a<rhIllUllllY""YZ<' ... ' ..... .. 42111 . 237795 186000 .. 260178 260178 
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III-51 KOMaH"HpoBKH «cmpallama 0 1000 1000 1000 1000-··-·-----TiJ:(ii p;;::~:;;;:;;-;-;~-;:I;;;.-<;;<;-;~~-----··----·---··----------- ------------------------.-.- ..--.------.-.---------.----------.-..- -----------------z-4:26 -··------------·--45()0 --------------·------4-S0-0 -------------·----4-S()0 ------------------4500 

_. ----TO~2 P~~-O-ll~· ;~··;.~~·~~;~~;t\u~-~- H Heyc;o-ilK-~~bJle6H~·~-6~;-~~~~H~H H p·;-~~c~----··---·--- --- ·-_·-·-126-29 _._--._- .-_._- -200 ·-----·--·-200 ---··-200 -.. -·_-"200 
19-00 nnaTCHlI Ll3HbUII, TaKell 11 OJD,t\1IiIUICTIHlTIIRHIl CaHKu;nJl I 23331 6420\ 65001 65001 6500 

.. --!..2::!!.LI.~_~~~~ c}7!P.:?!_~!!.'!!!..!i.?-~HbUH, T8KCH" HaKaJaTe.n!:f~ ~J:I~~':I-.H aaM~HHcllJaTHBHH caHKUHH 1_ 16 I61 _ .. _ 5380 I .. 54001. _ ~__~oq.1 5400 
/9-RJ nnaTCIH1 O{iU(UUCr.:U Jla~~, ;~~-;: Haka3aTeJ:HH JmXBH H auM~;i;~;:~;7.;H caHK~H-;-· -- _. ---. ..-.---- -71-7 ~._---- _·--_·1040 - -_.-- ·_--110-0 - ---- ---- -11-00 -1-joo 

I 99-991 11. ODiliO PA3XOIU1 3A llEHHOCT 0000 I 3939711 8026351 7116601 8264781 8264781
I Ifa rpyna 

llPorH03A 3A nEPI-IO.QA 2019-2022 r. HA 1l0CTbnJlEHI151TA OT MECTHI1 nPl1XOlll1 11 HI'> PA3XOllHTE 3A 
11.l. PA3XO,ll,11 no ,ll,EfIlWCTII 

(Ha}WeHOBaHt1C Ha pmnopcLlHTCJUI C OIORil<CT) 

чл.2 от ЗЗЛД



------------ -

I fj,cnIlHI"l I 1\01l1l0 EEl{; Gf ~ 
(n"nMeHOB"nne Ii" nbJlBOnenelilllW pB3UOJleAliTen e 6IOA;Kn)' ./------------------ 

n.l. PA3XOAI1 no AEMHOCTI1 rOAltWCH OT'iCT fiIO,U>KCT fiPOfU03 R npOfUOJ3 npOrJWJ3 

~11(J()-§!i HAI1MEHOBAHI1H HA nAPArI'A <bI1TE 11 nO!JnAPAf'I'A(!JJ1T1, 2018 2019 2020 2021 2022 

1 02: 
#NJA 

702 <----- rpYIlA - KOil no E6K 
702 702 $113U'iCCK3 KYJln'p3 Ii cnopT 

(H3HMeHOS3HHe H3 ,neHHocTTa) 

10-00 H3Apb;K",a 9391 01 01 01 0 

::=:~=:~~-~;~f:~~i~~~;~(;~;~;;~~;;~=~-==-:=---:~======:~ __=:::=_:==::_::_=:=:_=:=:::=:==~1- ----------------:=~~~==-~:-=:-:-:::----!1=-=::=:-:::~::-:-:fl=::=::-===:=~1::~=-=-:~=:-:::~:% 
99-991 II. OBillO PA3XOlll13A LIEHHOCT 0000 9391 01 01 01 017 

Ina rpyna 

IlPorH03A 3A IlEPI10nA 2019-2022 r. HA IlOCTbIlJ1EHI151TA OT MECTHI1 IlPI1XOnl1 11 HA PA3XOnl1TE 3A 
ILl. PA3XOnH no AEHHOCTl1 

C 6 ! I - - --!_HO 

(liaHtl.leHOB3HHe Iia paJnopcDJ-ITcnx c 6to,D,lKeT) 

I neBuli I "'OA no E6K: I 7103 
(uaItMCHOB311I1C WI. nbpBOCTCneHHltsI paJnOpc.D,liTe.n c (hO,D,>f\eT) 

rO,ll.HWCH OT'ieT blO.!l.m:CT npOrllOJ3 Oporl1033"llOfUOJ311.1. PA3XOJJ.H ITO JJ.EMHOCTH 
.~:~. I!()()-.~:~' I HAf1MEHOBAHI1H HA nAPAfPA<bf1TE f1 nOf.(nAfJAIPA(IJf1TE 20222019 20202018 2021 

102 : 

#NIA
 
703 <------ rpYIlA - KoA no E6K
 
703 I 703 KVJln'pa
 

1 (HaHMeHOBaHHe Ha ,AeHHOCTTa) 

02-00 ,l(pyru 8bJHarpa~elUmIf nJlamalllUl Ja nepcoHan3 2400600 2400 2400 2400 
2400 2400I 02-02 ha nepCOHana no U]frJ,lImpyr)o{1ll IlP(l{If)OJ1tIlOllfellUR 2400600 

05-00 3a,lll.I1;.KIITeJlHJt ocnrypI-ITeJIHI1 BHOCKH OT pa60TO.ll3TCnl1 140 2902907Z 

150148 0 150

I 
37 

2400
285

_._._... _.,-_._-.. -----  -------_._. 

1·-· --  .. *~~-I~:~:::~:fi;';'i:H~:~~~f~~~f~!~;:~~:~~:~~;;~~~~;~~3-(~~··~~=~-=I===_:-~_~ __HI ..---- ~~·I--···~·----· -._ ..... ~·~~I--··---------}~l---- - _-- .. ~Z 
10-00 H3Apb;K",a I 587911 465001 562001 562001 56200 

10-11 XpaHa 8814 0 0 0 0 
1()--'2M~;';~;;~;;;'~H------ -- --------- --------- ----7--------- -·0----- -0 ----------0-- a 
10-15 "'>3epH"";---- --- ------- ---- ------ ------ --- --3023 -- --- - 200------ 200 ----------200------ 200 

::::::::::~:~~~~: ~:~~~:it~~;~~!?~ii~,!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::~m~ ::::::::::::::::~~~&~ :::::::::::::::::::~&~~~ ::::::::::::::::~1~&~ ::::::::::::::::~~~§~ 
300 

0 0
0 0

10200 0
0 0
0 0 

I 2852 
}0-62 Ipa3xo.nH 3a Jacmpax(){fI(JI 232 

0 
0 

0 
r 2852 

01 
0+ 0 

13000 
13000 

58740 58890I 75315 59385 

rlPOrH03A 3A nEPHOJ1A 2019-2022 r. HA nOCTbllJ1EHI1J1TA OT MECTHH npl1XOnV1 11 HA PA3XOnl1TE 3A 
3N ne1>110l.l,;1 0'1" Al) 

(; 01.1.2019 ... 
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I 

(HaHMeHouaHHe Ha pa:mOpeIlHreJ]~ c61Ollaier) Ii fI)
\. " 

,LI,e8l111 KOAnoEGK:~~ 
(U3HMenOn3HIIC lUI nblJBOCTCnCIIHlUl paJnOpC;UITeJ1 C 6l0Jlit\CT) 

II.I. PA3XOJJ:H no JJ:Et"IHOCTH rOD,IfUlCIf OTI.JCT bWAtKCT ITporHo13 TIpornOJa OpOrJlOJ3 

.9:9' I IlOf)-,9:¢' I HAf1MEHOBAHI1f1 HA JIA PA['PA (N1TE f1 JIOj(IJAPATPA<[JI171:: 2018 2019 2020 2021 2022 

/02 : 
#N/A I 
803 <----- iPynA - KOt! no EEK 
803 I 803 TnaHcnopT II cbo6rn.CIfIUI 

I 1 (HaHMeHOaaHHe Ha neHHocna) 

10-00 I1JAl'b"'K' 318125 796791 0 0 0 

I I 0-20 Iproxo,U11 3a m,WUflU yCJlyzu 318125 796791 0 0 0 
51-00 OCHOeCIt PCI'tIOItT 113 .QbnrOTpaiilflf 1\13TCpmUlHH 3KTHBII 18000 128045 0 0 0 
52-00 npJlD.06I1S3UC 113 AbnrOTpaiiJlII M3TCPIl3JI1f11 aJCTIfBIl 12878 47990 0 0 0 

I j2-06ImrpIDK!l..aI1e H3 llw!macmnJ1K11lJlpllU ooeml1u 12878 47990 0 0 0 
I 99-99 1 II. OGUIO PA3XOlll1 3A llEflHOCT 0000 349003 972826 0 0 0 8 

I H3 rpyna 

nrOiH03A 3A nEPl10nA 2019-2022 r. HA nOCThnJJEHI151TA OT MECTHYl IIrl1XOnl1 Yl HA PA3XOnl1TE 3A 
IJ.1. PA3XO,l1.H IIO ,l1.EflHOCTH 

(HaI1MeHOB8trne Ha pa.3nOpeAHTenlI C 61O,O)I(eT) 

I ,LI,CB U 1-1 KOA no EEl(: I 7103~ 
(l-taIiMcnOBzume Ita m,.pnocTcncHHlul paJl1011cJJ.lfTeJ1 C 61O,/l.;KCT) 

nponlOJarODIIWCIi OT"-ICT OIODiKCT TTpOr1l033Il.l. PA3XOJJ:H no JJ:EflHOCTH °P°rJI03a. 
2022.9:1i / nO()-.9:9' HAHMEHOBAHI1J1 HA JIAPArt'A<JJf1TE /1 IJOHIJAPATPA<JJi1'l'E 20192018 2020 2021 

~ 
#N/A 

80S <----- iPynA - KO]\ no EEK 
805 805 TYPU3bl\1 

i (HaI1MeHOBaHHe Ha .o.eHHocna) 

10-00113t!llb"'Ka I 379621 955931 661831 661831 66183 

10-11 XpaHa 442 0 0 0 0I-10-/5- ;;;;;erJH~~- - --- ---- ----- ----- --- - - -- - 7475 - -- - ---1000--------- -2000 ---- -2000 --- - - 2000 
---- --'-0-16 ~t!-;;:-~oP_;.~-;;:,-e;;;;p~..;.------------ - - -- - -- -- ----------- - ------- - - ----,1,0---- -- 1600--- --- 2000 ----- -2000 ----- 2000 

::::::::::!:q~Iq: P:~~~?~~~~!0!;;~!!!;~i'9ij:;r!:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~ ::::::::::::::::????:~ ::::::::::::::::::::~?I?:~ ::::::::::::::::~E?2 ::::::::::::::::~E?2 
10-51 KOM3H.fiHPOBKH (/ cmpallama 70 0 0 0 0 

46-00 P:nxo,llil 33 q.neIiCKH DHQe If yqaCTHe B lierbJ)rOBCKJI OJ)raHltl3UIUII\ aciiHOCTU I 5001 5001 5001 5001 500 
99-99/ II. OGlllOPA3XOnl13AnEflHOCT 0000 I ~ 960931 666831 666831 66683

1 U~ rpyna 

nrOiH03A 3A IIEPl10nA 2019-2022 I. HA nOCThIIJJEHI151TA OT MECTHI1 IIPI1XOnH H HA rA3XOnYlTE 3A 
1J.1. PA3XO,l1.H IIO ,l1.EFlHOCTH 

(H3HMeHOBaHHe Hi.'! palnOpe}lHTeJUl C Ol-OIDHeT) 

r--- ).I.eBHlI KOA no EEK: I 7103 J 
(1I3Il!'llCUOO;-lHI1C Ifa IlbJlI30CTCnCIfHI1S1 p33nOpCDI1TCJ1 C 6IO.lliKCT) 

~ ILL Pk3XO,l1.I1110 D.EfII-lOCTI1 IIIlonlO3a 
I~ lIANAlI,"HO/iAHI1H /lA I7APArI'A(/Jr/TF N JIO;mAPArt'A<JJH7F 202l) -"-' ."•• 
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2000 

#N/A 
fI y806 <------ i'Yf1A - KO,ll no EEK
 

806 I 806 ~pyrll ,a,eihlocTIl no 11KOltOMHK3T3
 

I I (H3aMeHOB3Hl-le H3.ueHHocrra) 

10-00 11lAIl""'Ka I 164591 350001 20001 20001 

=~;~;ll~;,;'!;;;~~;:~-=~~=~ :=~=~~:::_:~~=~~=~:l=:~;;~i=~~=l~~:::::~~=:_=i~~~=~;~
 
51-00 OClfORCU PCI\10HT H9 J,J;bJlrOT)):.lihm M3TepnaJ1HH 3KTlt81t t 01 55001 01 01 0 

52-00 npnllo61IBaHe U3 .LlbJJrOTIHlIUtllM3Telllia.luUI aKTliBli I 7421 01 01 01 0 

I 52-031 npW.ll.oQHB3He H3 (}PJ1lO o6oPl.'()(J(l1le, •."alu~u L"oop'b.7fCeIlUJl I 7421 0 I 01 01 0
 

I 99-991 II. 06ll.\O PA3XO.l\113A .l\EHHOCT 0000 I 1720tl 405001 20001 20001 200018
 
Ilia rpyna 

f1POrH03A 3A f1EPI10,QA 2019-2022 r. HA f10CTbf1J1EHI15JTA OT MECTHI1 f1PI1XO,1J.11 11 HA PA3XO,1J.I1TE 3A 
11.1. PA3XO,1J.H f1o,1J.EfmoCTH 

6 

(HaI1MeHOB3HHe Ha pa3fiOpeJJ,HTeJUI C 61O,1l)lCeT) 

I AeBuII I KOA no EEK: CJ'-=1-=O.:.3__.J 

(1I3uMcHoBaHilc U3 n'bpl)OCTenemmSl p3JOOpC.llltTcn c 6lO,lI,mcT) 

nporl103aronnweu OT-leT nporUOla nporn033GlOniKeTILL PA3XO,UU no ,UEI1HOCTI1 
§Ij I HAHMEHOBAHHff HA nAPArPA<lJHTE H 170j(nAPAI'PA(pHTE 20222018 2020 20212019 

<------ rpYf1A - KO,ll no EEK 
90J Pa3XO,llii HeKJTacmtmunpa1fJt 8 llpynnc ~)Yl-lfCU.HH 

(H3H.MeHOBaHHe Ha .aeHHocrra) 

62411 42151 4151 4151 41510-00 113AI)""'Ka 

::::::::::t~~M:f~l~i~f~~~J;~~K~~;~~~~~~:~:~~~~;~~~:~~~~~~;;~:~~~~~~~~~::~:~~~~~~~::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::j:~~:~j:::::::::::::::::::=::~j::::::::::::::::::::::::::~1:::::::::::::::::::=:~j:::::::::::::::::::=:~ 
22-00 PaJxonn 33 1IIIX611 no JaCMH OT CTpaU3T3 746071 1169681 1207691 1207691 120769 

_?-?:?.!.- Y~~onH 3a_~X8H n~l~~~':~.E!-'~!!~f!m fI cmpalluma 
22-2-1 ProXO,lU1 38 .nl1XBl1 no ()pyzu ]a(!...\lU om cmpauama ..---.... -.*}~~ ------·m~!-u. ---- .I~~~~I-----~~~l· ... .... ... J2076~ 

00-981 PeJepa Ja ncnpCABII)l.elil1 Ii HeOTJlO')KHJI paJXOD;11 

99-99\ II. 0611\0 PA3XOAI13A ,!1EI1HOCT 0000 808481 1611831 1211841 1211841 121 [8419 

I H3 rpYI1~ 
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TIpHJJO)KeHl1e N~ IiklJ, rro EEK: 
(i ) 

IlporHo33 H3 nOK333TCJIIITC 33 nOCTII 3Hra)KHMCHTlI II 33 33AbJIIICCHHSl 33 P33XOAH 33 ncpHoA3 2020 - 2022 r. (B JIB.) 

8.19% 

36.74% 

8.35% 

4335000 

9242183 

38.12% 

8.49% 

38.49% 

4535000 
Om,"', M>"··'·' ¥'_~ 

9121315 

9.16% 

33.49% 

x 

4021579 
···'·I·~··'-····'···········I'-···-·-········-·-·I·"·" . 

16330342 

x 

OTl.JeT I OTl.JeT I OTl.JeT I OTl.JeT I 61OJ],)!{eT I rrpOrH03a I rrporH03a 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

" IX Ix 

x 

x Ix Ix 

llOI\:333TCJI 

PaJXO,Q11 

PaJMep Ha OTyeTeHI1Te/np0rH03HI1 paJxo,Q11 

bOTHoweHlle H3 HaJIWIHHTe KbM Kp3H H3 rop:. noeTH 

3HraJlmMeHTI1 3a pa3xoP:1l [(bM cpeP:Horop:. pa3Mep H3 

pa3XOllllTe 33 nOCJIeP:HHTC 4 r. (p:o 50%) 

Hanl1YHI1 K'bM KpaH Ha rO,QI1HaTa noeTI1 aHrIDKI1MeHTI1 3a 

Hanl1'Hll1 KbM KpaH Ha rO,QI1HaTa 3a,QbJDKeHI1H 3a PaJXO,Q11 950000 
, ~,... ~"'~,v'-_'~"_~">' •• ~,,,. • ••• O",'v'" ~ ,._,_.", •• _."~, ••••,. • •••••••••••••• v_·· ••~,·~_.·.'~·>·'···'I" ~~.".... . ~ ... -, ' 

PaJMep Ha OTyeTeHI1Te/npOrH03HI1 PaJxo,Q11 9242183 
bOTHoweHHe Ha HaJIH'UmTe [(bM KpaH Hll rop:. 

311p:bJDI,eHlIH 3a pa3xop:H [(bM cpep:[·lOrop:. p33Mep Ha 

pa3xop:HTe 3a nOCJIep:HHTe 4 rop:HHH. (p:o 15%) 

3a6e11eJl(KI1: 

1. 3a nOKaJaTe11H "3a,Qb11J1(eHI1H 3a PaJXO,QI1" ce 113n0113BaT np0rH03HI1Te Kpe,QI1THI1 can,Qa Ha CMeTKI1 4010, 4030, 4241, 4281, 4282, 4291, 4523, 4548, 4568, 
4845,4847,4848,4853,4861,4863,4877,4878,4897, 4898, 4971, 4972, 4975, 4976, 4978, 4979 OT OTyeTHa rpyna "51O,QJI\eT" , 

2. 3a nOKaJaTe11H "IToeTI1 aHrIDKI1MeHTI1 3a PaJXO,QI1" ce 113n0113Ba npOrH03HOTO Kpe,QI1THO can,Qo Ha CMeTKa 9200 OT OTyeTHa rpyna "51O,QJI(eT" , 

3. IToKaJaTe11HT "PaJMep Ha OTyeTeHI1Te PaJXO,QI1" BK11IOYBa 061llaTa cyMa Ha PaJXO,QIlTe OT OTyeTHa rpyna "51O,Q)KeT" (paJ,Qe11 lll1 6yKBa "5" OT paJ,Qe11 HI OT 

E5K) 6e3 § 19-00. 3a nepl1o£l.a 2020-2022 r. ce H3n0113BaT ,QaHHH OT npOrH03aTa no ITpH11Q)KeHHe N2 8. 

113 rOTBHJJ: f"n. C"eTOBOAHTeJl;..

(I1Me, q)aM I1nY!5!) (Me,cP 
TeJJ. 3a KOHTaKT: . 

. ;.;~' 

". 
\,\ 

e-Inail: .. 

\;'" ••••••. 

K~:~:: ~:~-:.:
,......,......_~,

"""":(I1Me, q)aMHJJI151) 
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06~lt1HA AEBlt1H 

AO 

M It1 H l1CTEPCTBO HA CiH1 HAHCVlTE 

AIt1PEKLtIt151 ,,<I>It1HAHCIt1 HA 05Ll.\It1Hl1TE" 

rp. CO<l>It151 

0551CHIt1TEnHA3AnVlCKA 

OT KpaCI1Ml1p AaCKaJlOB - KMeT Ha 06Ull1Ha l/eBI1H, 

OTHOCHO; npOIH03a Ha nOKa3aTef7J1Te 3a nOeTJ1 aHla)/(J1MeHTJ1 J1 3a 3aAbf7)/(eHJ1R 3a 

pa3XOAJ1 3a nepJ10Aa 2020-2022 I. 

YBA>KAEMl1 rOCnO>Kl1 It1 rOCnOAA, 

Ha OCHOBaHVle YKa3aHVl51 Ha MVlHVlcTepcTBo Ha cPVlHaHcVlTe 6fO N91j08.02.2019 r. 

npeAnaraM Ha BaweTO BHVlMaHVle KpaTKa 0651CHVlTenHa 3anVlCKa OTHOCHO nporHo3a Ha 

nOKa3aTenVlTe 3a noeTVl aHra>KVlMeHTVl Vl 3a 3a,ll,bn)f{eHVl51 3a pa3XO,ll,Vl 3a nepVlO,ll,a 2020

2022 r. B nporHo3aTa ca 3anerHanVl npVlopVlTeTVlTe Ha ynpaBneHVle Ha 06l.1.1VlHa ,lJ,eBVlH, 

HaMepeHVl51Ta Ha PbKOBO,ll,CTBOTO B Vl3nbnHeHVle Ha rO,ll,VlWHVlTe u,enVl 3a noeMaHe Ha 

aHra>KVlMeHTVl 3a pa3XO,ll,Vl Vl 3a,ll,bn>KeHVl51 3a pa3xo,ll,Vl. 

CbrnacHo Yn.94, an.3, T.l Vl 2 OT 3aKoHa 3a ny6nVlYHVl cPVlHaHcVl, Ha 6a3a Ha 

pa3pa6oTeHVl51 nnaH 3a pa3XO,ll,VlTe Vl ,ll,OCTVlrHaTVlTe pa3MepVl Ha nOKa3aTenVlTe KbM 

31.12.2018 r. Vl npVl cbo6pa351BaHe C 61Q,ll,)f{eTHaTa nporH03a Vl onpe,ll,eneHVlTe pa3MepVl B 

C. 3a.t<0Ha 3a ny6nVlYHV1 cPVlHaHcVl ca npe,ll,BVl,ll,eHVl Cne,ll,HVlTe pa3MepVl: 

KbM 31.12.2018 r.: 

CbOTHoweHVle Ha HanVlYHVlTe KbM Kpa51 Ha rO,ll,V1HaTa 3a,ll,bn)f{eHVl51 3a pa3XO,ll,Vl KbM 

Cpe,ll,HOrO,ll,VlWHVl51 pa3Mep Ha pa3XO,ll,VlTe 3a nOCne,ll,HVlTe yeTV1pVl rO,ll,VlHVl (,ll,O 15 %) 

17.69% 

);- CboTHoweHV1e Ha HanVlYHVlTe KbM Kpa51 Ha rO,ll,VlHaTa noeTVl aHra>KVlMeHTVl 3a 

pa3Xo,ll,Vl KbM Cpe,ll,HOrO,ll,VlwHVl51 pa3Mep Ha pa3XO,ll,VlTe 3a nOCne,ll,HVlTe yeTVlpVl rO,ll,VlHVl (,ll,O 

50%) - 68.58% 

KbM 31.12.2019 r.: 

);- CboTHoweHV1e Ha HanVlYHVlTe KbM Kpa51 Ha rG,ll,VlHaTa 3a,ll,bn)f{eHVl51 3a pa3XO,ll,Vl 

KbM Cpe,ll,HorG,ll,VlWHVl51 pa3Mep Ha pa3XO,ll,VlTe 3a nOCne,ll,HVlTe yeTVlpV1 rG,ll,VlHVl (,ll,O 15 
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> CbOTHOWeH~e Ha Han~YH~Te KbM Kpa~ Ha rOp~HaTa nOeT~ aHra~~MeHT~ 3a 

pa3XOp~ KbM CpepHOrOp~WH~~ pa3Mep Ha pa3XOp~Te 3a nOCnepH~Te YeT~p~ rOpV1H~ (po 

50 %) - 33.49% 

KbM 31.12.2020 r.: 

> CboTHoweH~e Ha Han~YH~Te KbM Kpa71 Ha rop~HaTa 3apbn~eH~71 3a pa3xop~ 

KbM cpepHorop~WH~71 pa3Mep Ha pa3xop~Te 3a nocnepH~Te YeT~p~ rop~H~ (po 15 %) 

8.49 % 

> CboTHoweH~e Ha Han~YH~Te KbM Kpa71 Ha rop~HaTa noeT~ aHra~~MeHT~ 3a 

pa3xop~ KbM cpepHorOp~WH~71 pa3Mep Ha pa3xop~Te 3a nocnepH~Te YeT~p~ rop~H~ (po 

50 %) - 38.49% 

KbM 31.12.2021 r.: 

> CbOTHoweH~e Ha Han~4H~Te KbM Kpa71 Ha rop~HaTa 3apbn~eH~71 3a pa3xop~ 

KbM cpepHorOp~WH~71 pa3Mep Ha pa3xoA~Te 3a nocneAH~Te YeT~pV1 rOA~H~ (AO 15 %) 

8.35 % 

C~ > CboTHoweH~e Ha Han~YH~Te KbM Kpa71 Ha rOA~HaTa noeT~ aHra~~MeHT~ 3a 
'----

pa3xoA~ KbM cpeAHorOA~WH~71 pa3Mep Ha pa3xoA~Te 3a nocneAH~Te 4eT~pV1 rOA~H~ (AO 

50 %) - 38.12% 

KbM 31.12.2022 r.: 

> CboTHoweH~e Ha Han~YH~Te KbM Kpa71 Ha rOA~HaTa 3aAbn~eH~71 3a pa3xoA~ 

KbM cpeAHorOA~WH~71 pa3Mep Ha pa3xoA~Te 3a nocneAH~Te YeT~p~ rOA~H~ (AO 15 %) 

8.19 % 

> CboTHoweH~e Ha Han~YH~Te KbM Kpa71 Ha rOA~HaTa noeT~ aHra~V1MeHTV1 3a 

pa3xoA~ KbM cpeAHorOA~WH~71 pa3Mep Ha pa3xoA~Te 3a nocneAHV1Te 4eT~p~ rop~HV1 (AO 

50 %) - 36.74% 

AHam·13 Ha nOKa3aTenH lloeTI1 aHra>KI1MeHTI1 no AoroBopl1 3a 2018-2022 

rOAI1Ha: 

KbM 31.12.2018 r. o6~~Ha lJ.eB~H ~Ma noeT~ aHra~~MeHT~ no AoroBop~ B pa3Mep 

Ha 6 956 796 nB. B noeT~Te aHra}K~MeHT~ no AoroBopV1 ca BKmOYeH~ ~ AoroBop~ c 

eAHoKpaTeH xapaKTep 3a ~3BbpwBaHe Ha Kan~TanOB~ pa3xoA~, cj:J~HaHc~paH~ CbC 

cpeACTBa OTnYCHaT~ aT 1\!lC)) no nMC, KO~TO ~e 6bAe pean~3~paH npe3 2019 r. 

3a 2019 r., 2020 r., 2021 ~ 2022 roA~Ha npeAB~~AaMe Aa 6bAaT pean~3~paH~ 

M~H~ManHa yaCT aT noeT~Te aHra~~MeHT~ no AorOBOp~. 

AHanl13 Ha nOKa3aTenH 3aAbn>KeHI1H 3a pa3XOAI1 

KbM 31.12.2018 r. o6~~Ha .aeB~H ~Ma 3aAbn~eH~71 3a pa3xoA~ B pa3Mep Ha 

1 794 669 nB. npeAB~~AaMe KbM Kpa71 Ha 2019 r. TeXH~71 pa3Mep Aa 6bAaT HaManeH ~ 

TOVI Aa Bb3n~3a Ha 1 100 000 nB. IlpeAB~AeHo e rOn71Ma yaCT aT 3aAbn~eH~5na Aa 6bAaT 

pa3nnaTeH~ C 3aeM aT 6aHKa Ha 6a3a B3eTOTO peweH~e Ha 06~~HCK~ CbBeT ~ 

npOBe~AaHe Ha npou,eAypa 3a ~36op Ha KpeA~THa ~HCT~TYU,~71. 3a 2020 r. - 2022 r. 

npeABV1~AaMe pa3nna~aHe Ha 4aCT aT 3aAbn~eHV171Ta Ha HOB~ 

3aAbn~eH~71. 

2 
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n (T) 
OPIIJlO1KCIfIlC N2 61'

'~i "1 

lIPorH03A 
]~ oUwnHCKIUllH.nr (OKJI. If l:IaMepeHlUlTa 33 noeM3HC Ha HOB Jl.'bnr) II I-I~ pa3XOjlHTe J3 JlUXBU no Hero 33 nepuoA3 2020-1011 r. H3 o6muH3 ,UeuliH 

KOI> no EJ>K: I 7103\ 

JJepC/lR 1a leman 

- noraWeHHlI no rnaBHHUli 

- P3.3XO.a1138JlHXflH 

3. 

- nOlly'ieHI1 cpe.nCTB3 no 3aeMa (ycBonBaHe) 

- nQraweHlHI no rllaBHl-lUI1 

• .nOJly'ICHH cpe..uCTBa no 3aeMa (ycBO.RBaHe) 

~ noraWeHHlI no rllaBHHUH 

- Pa3XO,U1t Ja 11IlXBH 

6. 

7, .6e3J1H-X~e!:i~~:'~f_~tt~{<?(-~~wqJan HH5J::6#~{el 

- nOJl)"-leHI1 cpellCTBa no 3aeM:l (ycBonBaHe)
 

- noraWCm1.R no rnaBHHUH
 

- pa3~O.!l1l '331111;>(811 '"
 

8, 6e3J1ftXBeH,ii~3a.~·~\B'~T..iip>.,.r nbpBo~,<{rt~HeH 

61011iKeT CuP. o6ul,!ma) .: . 
- 110JlY'-le11l1 CpeLl,CTB3 no 3aeM<l (ycBoRB3He) 

- lloraWCIHUI no rllaBHliUli 

.0 
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- nOr8WeHI1~ no rnaSHI1UI1 

- pa3XOlll1 3a fII1XBI1"'" 

]{tOe.1CJICf,U Ir"lIJu.llUfl J(( IWIl1,:1Ulwe/: 

I, B KOJ101i<l "no CKJHQY\::HH KbM 3! 12.2018 r. l1OrOBOpl1 38 AblH'" (KOJIOH8 C), H3 peA ".D.bJlr B HClYaJlOTO Ha nepHOAa" (peA 14 H pe.n 55 B Pa3.ue.n A H Pa3llen E), 3allbJl)KHTeJ1HO ce 1l0COYBa OCTaTbYIiI1~ p83Mep Ha !l.bnra B PO.Q H B C'1.0Tyenl KbM 31 12.2018 r. (B Pa:J!l.eJl A 

libMOReTC. KOHTO ce nnallHpilT H OTYI1TaT B 6fO.O:>KeTa, 8 B Pa:JlleJl 6 - llbJlrOBeTe. l<:OI1TO ce nllaHl-ip8T It OT'-IHT8T B CEC). Ha pe.!l, ".Qbnr B H8'Ia.tlOTO Ha rOllHl-mTa" B KOIlOHHTe "no CKIlfO'leHH KbM 31.12.2019 r., 31.12.2020 r. H 31.122021 r. llor060pH 1a llbJlr (KOJlOHH F, I H L)" • 
i13YHCJ1CIIHllT8 ca aB1'OMaTHYlil1 

1 3a 2019 r .. H8 pelloaeTe om II ".D.Bw.+<:eliHe rIO ll.b..'lra 3a nepHolla" ce nOCO'lBaT CbOTBeTH~lTeYCBOJln8HHH Ha llbnra (nOJlyYeHI~ cpellCTBa OT Abnra) 11 llnaW8HI1R (rnaBH~luH H paJXOAI1) no Hero, U3BbpweHH OT Ha'laJlOTO H8 20t9 r. AO MOMeIlTa, KaTO Kbf\.l TR>; ce !l.06aB~'IT 11 

npe!J.FHDK11aHHTc T8KI1sa llO KpaJI 11a 2019 r .• CbrJlaCHO nor8CI1TeJIHIiTC ilJJ<lHoBe!ouelilol. 3a 2020 r., 2021 r. 11 2022 r. ce nOCOYB8 llnam1p8HoTo!npellBH:.«llaHoTo ABH>KeHHe no l1'LJlra (ycsORSaHI1l'l H nn8lLlaHHR) 3a CbOTseTlilue rO!l.HI1H. 

3. Pc:1. "OYaKBal-t pa3Mcp ita llbnra B KpaJI Ha nepHolla" cc nOJlYY8aa a8T0fl-1<1THYHO ~ OT pa3Mepa 118 llbJlra B HaY8.J10TO H<'l nepI10!l.<I It npe!l.Blf)lCll3HI-1Te 1-13MelieHI1~ (llBI-1)1(elll-111) 38 nepl-tO}la (yCBORS3HHR, nnawaHHR no rJlaBl1l-iua, npeoueHKa) no BHAOBe .!l.l,Jlr. CBeTBalteTO B YepBCHO
 

l-la T0311 pen 03118yaSa, '-Ie ca nOCOyeHH nOBC'le n!laUlaH"'~ no Abnra, OTKonKOTO e llbnrat
 

-l. B KOJlOHHTC "no HOBH 3a r. llbJlrOBe" (KOJlOH'.1 G, J Ii M) ee nOCO'-lB8T npellBH>K.!l.8HliTe HOBt! 3a CbOTBeTHaT8 rOlll-lHa llbJlrOR~ (IHlMepeHI1~ 38 llbnr) T.e. I11HJlOpM8UHR 3a llbJ!roBeTe, 3a KOHTO ce npe1l6H)K!l.8 J~a ce ClUllO'laT 1l0rOBOpl-1 npe3 CbOTBeTliaT3 rO!l.HI-lC\. B CJl)-''-Inf:i ~";":::~=::::::~
 

(.~ npCllBlHIC'J,<.I HOBl-1~T llbnr 113 6bJle Ilorae-el-l npe3 CJle!l.BaU-lHTe rO!l.I1IHl (T.e. .na OCT8He C OCTaTbyeH pa3Mep I(M1 Kp8JI H8 ro.a..,l-IaTa, B KORTO lue 6blle nony'iell), pa3MepbT w.e 6blle npeHeCeit 8BTOMaTH'lI10 KaTO llbJlr 6 H<lLlaJlOTO H8 cne!J:B8Ul8TO rO!lliHa (B Iw.nOHa1 a 1l0eTll K
 

0101 HiJ CJle!J.BawaTa rODJ-1I-ta)
 

5. B Cllpaal'aTa He ce BKrno t lS3T .!l8IIHllTe 3a '~8et--1006pa3HOTOllpeXBbpn~HeHa cpe.!!.CTBa MC,I(lly bIOD)I(eTl-lnTa cMeTKa H8 OOW,I-lH3T8 H CEC CMCTKaTa ii, Ka",,1'O 11 3aCMI-1Te Me)l\.!l.Y CEC CMeTK..,TC i-l).
 

6 3a Oe3J1l1XBeHlue 3aeMH 1l0311UI1~Ta "P83XOllU 1a J1HXflH" ce 113nOJl3il8 B CJ1y'-l<lI-1Te Ha m-tXBH 33 3a6aB3.
 

7.3<1 ueJJw!"t: Ha cnpaBKaTa, noraUJCtll1~Ta no fnaBtlHUi-1 cc nOCOYBaT CbC J..,aK "+"
 

HJI'OTBltJI: 

1I.lIc.III'BllIllII",i 

n::I.·1a "Ultnl~l 

ebB e"".. 
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npHJ10llfCHHC !f~76 (1 n
!, \ 

CnpaBK3 33 cq,CKTa OT YBCJIll~CI"'CTO Ifa "1f1f1f"aJllfaTa pa60Tn3 3anJIaTa 3a 2020 r. 110 6101l.>KCTa lla 06lll11lfaTa 

IJ:bpmaBHH .LleiiHOCTH MCCTHIf llcfiliOCTH 

)XonbJlHHTeJlHO .u.onbJIIIIITc.nHO 

Hco6xOllHMI1 Hco6xo,UUMJI 
CPCllCTB333 0611.\3 Cpe!l.CTB333 

bpoil nCpCOHaJI C rOD,Hl-l3T3 J30611.\a ~OnbJ1lII1TCJ1HO 0611.\ Cq,CKT I..fHCJ1eHQCT rOllltU3T333 .u.onbJlI-tItTeJ1HO 

I.HICJ1CnOCT H3 HH.LlI1 BHllyaJlI-la 

GpO" nCpCOH3J1 C 

.LlOCTIlraHC U:C06XOD.J1MJI .u.onbJlHHTMUO 33 rOD,1t1l3Ta lla IIco6xOD,IIl\IUHlIllHBI1D.yaJ111a llOCTl1raHC DOllhJlIIIITeJ1ItO 

pa60THa 3anJlaTa pa3"epa "a MP3nepeOH3Jl3 Hco6x.OD,lIMItCPCllCTB3 Ja OT PbCT3 H3 nepCOH3JI3 pa3Mcpa 113 MP3 cpe.uCTB333pa60TU3 JanJI3T3 lIeo6xo.LlIlMIi 
OT 560-610 JIB.(6po;;) (610 JIB.)<!JYHKIJ.I1R ,/1.00 Cpel\CTBa 3a 30B MP3 (6poil) OT 560-610 JIB. (560 JIB.) ,/1.00 Cpel\CTBa 3a 301l 

32 4 7 (4+5+6) I 5 6 10 II 128 9 

I. OliIl\H ,/I.l,P)KAIlHH CJl)')J((;U, B T.~.: 50 12 2388 277 115 2780 39 21 7548 901 362 
I. Kr-.JeToBe H KMeTCKH HaMeCTJiHUH 1200 14 I 14 6 
2. CJ1Y)IOiTenH B 06WHHcKaTa aJlMHHHCTpau~UI. 50 12 2388 277 115 2780 15488 6 186 74 
3. 06W~IHCKH C"bBeTHHUI1 0 17 5880 70114 282 
11. OTbPAHA 11 CUfYPHOCT, B T"~": 7 7 4200 526 0 4726 00 0 0 202 

· waTeH nepcmtaJI 7 7 4200 526 4726 ?02 
- HewaTCH nepcOHan HaeT no Tpy.nOBH 

npaBooTHoUJeHH}I 0 
!II. ObPA30BAHI1E, B T.~": 243 56 26736 3802 1283 31821 0 0 0 0 0 

- w,aTeH nepcoHan 243 56 26736 3802 318211283 
- Helll,3TeH nepCOHaJI JiaeT no Tpy.nOBH 

npaBooTHoweHHR 0 
IV. 3tJ,PABEOIIA3BAHE, B T.~.: 9 I 120 14 0 134 0 00 0 6 
1. 3n.paBHH Ka6I1HeTH~r.·lenHuHHCKH nepCOH3J1 9 1 120 14 134 6 
2. ,l.l.eTcKH »cm-i, neTCKH KYXHH, B T.'-I.: 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 

- MenHU!iHCKH 0 
· HeMenHUl1HCKH 0 

3. MellHaTopH 0 
4. 06WHHCKH CbBen1 no HapKoTw·lHHTe BeweCTBa H 

npeBaHHIBHH HIi4JOpr.1aUHOHHH ueHTpoBe 0 
V. COUI1AJlHO OCI1fYPRBAHE, 
IlOtJ,IIOMAfAHE H fpmKI1, B T.~.: 

0 0 0 0 0 0 U U0 0 0 
- waTeH nepCOH3J1 0 
- HeLUaTeH nepCOHaJI HaeT no TpynoBH 

npaBOOTHOWeHi1J1 0 
VI. )l(HJII1L\lHO CTPOI1TEJICTBO, 

IiJIAfOYCTPOHCTIlO, KOMYHAJlHO 

CTOIIAHCTBO H OIIA3BAHE HA OKOJlllATA 0 0 0 0 0 0 68 20 120UO 1419 576 
I. )KHllHW,HO CTpo~1TencTBo, 611aroycTpollcTBO, 

KOMyHaJl.HO CTonaHCTBO 0 0 46 17 10200 1206 4900 0 0 0 
- LUaTeH nepcmmJl 46 17 10200 1206 4900 
· Hew,aTeH nepCOHaJI HaeT no TpynoB¥I 

IlpaBOOTHOWeHHJI U 
2. Ona3BaHe Ha OKOJIHaTa cpena 0 0 0 0 a U 22 3 1800 213 -M 

- waTeH nepCOHall 3 1800 2130 
- Hew,aTeH nepCOHaII HaeT no TpynOlH1 .

llpUBooTHoweHlU1 0 ---I 
VlI.IO'JITYPA, CIIOPT, II01.JHIlHH (/il.EHHOCTH n PL~HfH03110 ,/I.E-no, B T.~.: 

0 0 0 0 () 0 U 0 0 0 \' 
() .. 1. nOllHBHU neHHocTH 0 0 01 01 0 0 0 0 0 

I -warCH nepCOHaJl 0 II I 
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<l>YHKlJ,IUI 
- HCl.ll.aTeH nepCOHaJl ImeT no TpynoBH 

npaBooTHOWeHHJl 

2. WH3H4eCK3 K)'JIT}'pa H cnOpT 

• waTCH nepCOHaJI 

- HCU13TCH nepCOHaIl HaeT no TIJYll.OBI1 

npaSOOTHoweHIUI 

3. Kymypa 
- waTCH IlepCOHaJI 

- HCLllaTeH nepCOHaJl HaCT no TPYll.OBH 

npaBOOTHOWCHHSl 

- 4lnamUIJ.3 - nepcOI-IaJi 

VIII. HICOllOMHlJECI01,UEHHOCTH H 
YCJlyrH 

I. CencKo CTonaHCTBO. ropcKo CTonaHCTBo, 

nOB II pM60J10B 

- wareH nepCOHaJI 

- HelU,3TCI1 nepCOHaJl lfaeT no TpynoDH 

npaBOOTHOWeUHJI 

2. TpaHcnopT HcboomeHH. 
- lllaTCH nepCOHaJ1 

• HClllaTCH nepCOHaJl HaCT no TpynoBH 

npaBooTHoweHHSJ 

3.TYPH3br-.'1 
- W3TeH nepCOHaJl 

- HewaTeH nepCOHaJl HaeT no TpynoBH 

npaBooTHOWeHHll 

4. Jlpyn1 .aeHHocTH no HKOHoMHKaTa 

- W3TeH nepcoHM 
- Hew.UTeH nepcoHan HaeT no TpynoBH 

npaBooTHoWCHUR 

~?
HJCOTBIIJl: 

(IfMC, <\J""iJ1 ~ll'.u..\N~ 
TeJl. J3 ·KOllnU<:T: 

c- mail: 

('I

,Uolj.>IlH3IlCllpaHC 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

n;\ ; 

'u'oclmH3HeupaHc 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 

U'Ll..I:B T.4: n T.Y: 
OOUl C~)CKT J3 OOUl c~)eKT J3 OOUl clj.>CKT J3 
rOAltH3T30T rO~HJ-laTa OT rOL\IiUaTa aT 

IVIecTHIIMCCTIUI MecTlul LJ,bpiK:lBIIIiLJ..bpm:3UHlI,Ubp"'3nHIl pbcTa H3 MP3 J3PbCT3 113 MP3 J3 PbCT3 H3 MP3 J3 
L\enIlOCTH JJ.eiinocTI-I2020,-_ .aCHHOCTH .ll.CHHOCTH .aeihfocTH lI.elfUOCTI1 2022 c• 2021 c. 

000 0 00 00 0 
00 0 00 0 0 00 

0 00 0 0 00 0 0 

00 0 0 0 0 0 0 0 
000 0 0 0 0 0 0 

0 00 0 0 0 0 00 

0 0 0 0 0 0 00 0 
0 0 0 0 0 0 0 00 

0 00 b 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 00 
0 0 0 0 0 0 0 00 

00 0 0 0 0 0 00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 00 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 00 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00 0 00 0 0 0 0 
0 0 0 00 0 0 00 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 00 0 00 

\J.N~o--Lt \'votv. 

Aoqmllallcllpa lie 

0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
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np"mJ~(elllle J1~76 (1 r~ . I 

Cnpantca 3a C¢eKTa OT )'BeJ1II'leHlIeTO U:I MlIJtllMIU1H;I,T:\ I>:lOOTHll lan.n:lTa la 2020 r. no 6KlllfKeTa 111\ 06WI1HaT:I 

.lb.p:a.lIRIIlI J{eiillllCTIt iltl$lIllltUI:III}lII1MC\:IIIII !lcihwCTIl 

)),1II1l..'lllll"l"e.'IIlO D.UIIl";UIIITC.'lllltD.llnJ.nIlIlTeJIU(I 

ncoliXOJtllMII 

'CpC,leTlIlI -HI 

IIC{llix()!J."~lI1 1\cIIUXII!lI1M\I 

OUml1 C[le..'l<.,RH):II ari/lla CI'C}l,CTI'M 'HI ~ 
n'}tlIll;I1"~1 141 D.Ulll~'1"l1fVIIW O(itllc!fle~T ;J.llIll..'IlllrTcJIIUJ bpoii ncpCUIla.!1 C D,mll•.'IIIUIC.'IliO 

'111C,'ICI!(lCT 11:1 lI~mlllll.J.~·lUllla 

6pI,ii IICPCllIlllJ1 C r"lIJ\ltl1lnll)HOr.!Ila IIiJ1l1ii III:(lCIIII ....<I(; 

IICllii.'(II;\II~11lJloo..'·lInUl~.!l:OCI"UraIIC 1I~",lix".'UI.IIII T1ll!llll/.llllp..mlH. llOC"I"III'HlIc IIculi:ln;UI,\IU .u.UIIl.lIIllITeJllrn OfintcoJlcKl'JIl 1III}IIlIIIlJIJilI"la .Ll1lf1l..'IIUI'I'C.'II/(I IOfilll I:$I:..-T ·1:.1 

ITcPCOlllHIl 

.ll.UlIl"'UIIIlC-TJIIU 1111. rO.'\lIIlal'l\ 

C:PCiIC·lllll·J/lUI:(IfiXIIJIII.\1lI (IT rl.C'l~ 11M. I IC IH::U!lIL!la pl\(~nnl:1 1aIl.'1lH";t PH1~tt'jl" 11:11 flIPJ pHliuTlla l:\II!IIITH. IIcofixI'.'III,'III l'(I!llllHna III 

dJ}'IIKIJ,H.R 

11!UUll1I1l lallJI.Ha p>tnl<:pa lilt I\1P3 CPC!It:lllii "1M CflCI1CTIlii Ja IIcvlhllJUIMl1 l'O/lllllllTH 0'1 IICIU:lIl1ILrill plu,'lcpa IIll ~1PJ 

(5(i(l.'IFI.)«(, !It JW.) (5(i(l2tJ1,) (IT:;6l1-(illll!O. cf1~CTn:'E 30_B pl.Cn! 11:1 Mil] 

1 {-'+5+6) 

C!JCl1Cl'UiI 11\ 30B (fipuii) liT 5611~6141 ."In, pl.(.'"TlllIll J\'1P3 1100(lip_t'ii) <11 560-' 10 JIMo. 1100 MP3 1100 c[lcm:-rRllla JOB (ii/HIli) 

12 I 12 (10+11+12)III II 12 12(!!l+JI~2) "'" 5f) 12 2388 277 115 ~()II. Ol;lUll Jl1~Pil::ABHlfCllYilU;U, II 1'.'1.; 27HO 39 11 75·18 RRJI361 
I. I{~h..-r(ln~ II K.\h..ICKI1 II<IM~'1Ill\I(ll I.HI 

2 c.~YiKllTC:.lll II llOIllIIllC!{lITll a.'lMlllltlcrpmWlI 

120 14 

50 12 2388 27HlI " 1548 18()8277 115 186 74 
.l.lKmlIllIClm':l,I\\'""Tll1111ll 6863 

II.OTliPAHA 11 CI1n'PHOCT,H f.<I.: 

17 14 SH80 701 2S2 
52(, -471(jHUn 21ll ztJz 

<1200 516 -1716-tlHlT":llll<'p":O!Hli! 202 202 
- lTell\3Tellll,,:pcoll:J.1113cr l111TP.\'JIOIlIl 

IlP:1Il1Il,lTlltll11cIIlDI 

56 2<i73(, J802 1283 31821III. OGPA30BAJIIIE.n 1.'1.; 2" 
.. rrlll1-..:llfl"'V':tJII/I!r 243 Sf> 2Ci7JCi 3802 1283 31821 
- IICllIIJTCIlII...:pctll!<l.'lllil...:r 1]0 Tjl\'JlIlllll 

l1palllluTltOJt1cHlUI 

IV_ 3Jl:PABEOnA1RAHE, II T.'l.: 1111 13' 
12() "I. 3JlpllllJJtl ":lfillltc-nr·~tc,'lIl(UtltCKtJ nCrcmll1.~ 14 m 

2. JL"'TC\(l1 HC;lIl, i{.clCKlI K)-:\llIl,l\ 1·.'1, U 0 
• ~fC,ltlJtllJl(':KlI 

J. M..:.Illlllmpn 

.\ OfllJllHICH)) Cl,lIcnl 110 IWIHmJ"ll'lIlttlC lIt.:tU":":T1l<t It 

IlPCIlUlJTItIll1tr llltll'~'I'MUllll\1I[JttlI(Cll1111IlC I °l I I I I u 
v. C0U11AJ1HO OCHfYP}J;8A1iE, 
nO./l.nOI\IArAHE Ii rPH)I{H. II T.'l.: 

- \l":I\\3T~\IIl>:r...:m\ll;\ tlll\."'110TJl~'J\O""1l 

tlpUnOUl'lltHllI:tlll11 

Vt )KIUU1UlliO CTPOI1TF.JlCTBO, 
6JlArOYCTPoHCTBO. KOfl,lYHA.nHO 
cronAiK1BO U OnA3BAitE HA OKOJ1Hr\TA (i8 2<1 13995110n" 1~19 576 
I 1K1l.'ltlrmllJ CTpOtITCJtcTIlO, 6JtDJ't.JyCTpolicTll\l. 

J(I'~11'IW.1l10 CltltlallCTIIO 4(, 17 10200 120Ci 490 1189~ 
-1t\n";llIJCpCtllHr.' 46 17 10200 120Ci 490 llfl96 
• ll~m;ln:tt rtCPC(lJlaJl tracr ItO TP:',")I,ORII 

lljlltll<lUl"1I0Irr..:ltlIlI <I 
2, Otra:lllllltlt Wl tlKtl'IHIlHI cpe.,]3 ) 86 209-;) 

21 

IROn 21322 
) 1800 213 86 21199 

• IICI1\;'[<;1I rrCpcllll;U I11Ic"! lt01VYJI\IHll 

IIPUtllJl,lrt!OtttctrlUr 

VII.I{)'.!lTYPA, CI10PT. nOQHBHH 
1J.EHHOCTJlIl PE1Hlrlf03HO D.EllO, II 1.'1.: 

1 ll(J<ltrHtll!.ldith,...-m 
· tl[(l'l~ll U":pC,ltllL'1 

· 1J~ltlurCtl tlCI1CllWl1 rr:tcr Ito "J~·!llll(J1 

Jrptlfl\1UTlltltHcfllJll 

2. lDn·lll'(CCIW I;\':ln\\;\ I: cllopr 

- llt:nt:ll1JCpCUlta:1 

· l\';I\\\I1>':U lI~·l''':\>I};l;lll:lO 1101j),1.'\\111ll 

trp:IIl\~J1'lllltJto.:ttl1n 

),Kv.1l'\l'a 

· tlUlr~ll lI",:pC\IJttl"1 

ItCtrtan.:rt nL:II":lllt;l'l tla<..'Trr(lll,.\';!llHI1 

tlp<tllOtJTIWI1l<.:rlt1:.1 

- 'lttltl.~llJtl;t· Itq'..:\lltll't 

VIII.I·1I{QIIOMIf4ECf(1I Ll,EiU-IOCTIlII 
YCJD'f11 
I CC:lclCu C-r"tl:I\IC1'nu, 111j1C"O CT\ltlt11K1'Hll, .:toll It 

I'lt\l(l.'tllil 

-tlllll'CIlIl"I'';''IJ:I.t 

• I1"':JlI;.or...:rr IIq ....:I •• W:l tl:JCI rrnllly.'ln.... lt 

tlpUIl\>lrltlt'!llCIIllJI "I 
rpUII~It<'Plll..:t,\\!">JII..:rrUJJ 

-lllllr":lllk'!'<,,:<lIW:1 

-l1"':ltllrtt·tt tl"':l'c"ltU:l1WCI tltll'PYilOtlll 

tlP:tI~",ll tU'llh:lI1l11 

:< l"yptJ:tt,~r 

i -IIClll,rrClt ItCIK'ltl:t:t tt:ICI It:llpY."llllm 

ltlpal\<'\'((h'l;(<.tll~l' "I 
III~;~:::',~t~:.lllt" a~,'lh'~JIII,~I;r 
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njJlwow:eulic X!!7n () n, I 

CnpaBK8 3a eq,eKTa 01' )'BeJlIl~eJ-fIieTO 118 MlIIUIMaJlH8,TIl. pn60TlIl'l 38nJl8,Ti\ 3i\ 1020 r. no 6rOllJICeT8 na 06l1.llm8,T8, 

I OfJlI(1I 

I 1 Ql'ill\ CqH:KT '1IIc.'lellllCT lipoii 1Il!{IC=UlIaJ:I C 

<flYHKUIUI 

1. OIiUUI Ll.brJKABlI1t CJlY)I([;U, f11.'1.:
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06llJ,HHa: 

KOL\ no EEK: 

TIpHnO)KeHHe t-~a 

CnpaBK3 J3 npI1XOtJ,HTe OT KOHueCHH no 6lotJ,:lKeTa H3 06J.UliH3n J3 nepHotJ,3 2020-2022 f. 

N2 II0 KA3ATEJII1 §§ bWL\iKeT IIporHo3a TIporHo3a IIporHo3a 

(B JIB.) 20191-. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 

1 2 3 4 

2.5. 

TIPHXOL\H OT KOHl..J,eCHH no OWL\iKeTa Ha 

oouum3T3 (BKJI. MC) - OIillJ,O 41-00 

, 

." '., •• >'>, 
·'386870,0 .' . "'400000.0 ,.......' 400000.0 .. 

...•.. 

0', ".:." <.... :.'< 

400000.0 
BT. 'I. Me 425.0 '425;0 

. 
"'425.0 

", ......... 

'425.0 
2.5.1. Om ObjJ:JICOGIiU KOm(eCUU (6e3 MC) * 

384320.0 397450.0 397450.0 397450.0 
2.5.2. Om o6UfuliCKU KOIil.{ecuu (G/{}l. MC), G 

., ..... 

m.'i.: 2550.0 . 2550.6 . 2550.0 2550~0 
2.5.2.1. TIPI1XOL\H OT 06llJ,I1HCICl1 KOHueCl111 

(6e3 )])J;C) 2125.0 2125.0 2125.0 2125.0 
2.5.2.2. )J;)J;C 

425.0 425.0 425.0 425.0 

3aoeJlello<:a: *TIPI1XOL\I1Te OT L\bp)KaBHI1 KOHueCl111 no 6lD):\)KeulTe Ha 06llJ,I1HI1Te ca 6e3 Me.
 
06UHITe CYMI1 Ha peLla "TIPI1XOL\11 '. KOHueCl111 no 6J:()):\)lCen Ha o6llJ,11»~;gg.:.E']:}:~}.!s"P:)J;C) - 013LUO" 3a CbOTBeTHaTa rOL\I1Ha CneL\Ba L\a
 

CbOTBeTCTBaT Ha oTPa3eHa'T#~aUI151 no § 41-00 "TIPI1XOL\I1}P~~~~l!c~~~:li.~:::?,~~~~~nO)lCeHl1eN2 8. 

IbC" ~~(
(I1Me, ¢aMl1nl151) \~':Q1~e;-¢

Ten. 3a KO HTaKT:............... ...... ""':.;.:,;;;._ :;,_~,,>;/ 
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

 

 

РЕШЕНИЕ № 25 

от 28.02.2019 г. 

 

Вземане на решение за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, чрез 

провеждане на публичен търг с явно наддаване, на част от недвижим имот – 

публична собственост, находяща се в гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, а 

именно помещение с площ 28 кв. м., разположено на първи етаж , стая №1, 

от сграда с идентификатор 20465.504.1030.3 по кадастрална карта на гр. 

Девин, с АОС №166/18.07.2001 г. Гореописаната част от недвижимия  имот, 

се отдава под наем – за извършване на спортна дейност - шахмат. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 54, т. 1 от 

Наредба №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин,  

 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ РЕШИ: 

 
1. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот: помещение, с 

площ 28 кв. м., разположено на първи етаж , стая №1, от сграда с идентификатор 

20465.504.1030.3 по кадастрална карта на гр. Девин, с АОС №166/18.07.2001г. 

публична общинска собственост, находищо се в гр. Девин, ул. „Васил Левски” №1, с 

начална тръжна цена от 50.40 лв. Горепосочените части от недвижимия имот се 

отдават под наем – за осъществяване на спортна дейност – шахмат. 

 

2. Възлага на кмета да извърши всички необходими процедури по 

изпълнението на решението. 

 
 

Решението е прието на заседание на общински съвет проведено на 

28.02.2019 г., Протокол №3, т. 16, ДЗО - 23/27.02.2019 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

Руси Чаушев 

Председател на Общински съвет – Девин 
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