ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 190
от 23.12.2021 г.
Приемане на Решение за искане на средства от Регионална инспекция
по околната среда и водите - Смолян /РИОСВ/.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за възстановяване на средства от РИОСВ за закупуване на
верижен багер за нуждите на регионално депо – с. Барутин за суми по чл. 64 от Закон
за управление на отпадъците /ЗУО/ в размер на 40 800,00 лв. (четиридесет хиляди и
осемстотин лв.)
2. Упълномощава кмета на община Девин да предприеме всички необходими
действия по изпълнение на решението по т.1.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 1, ДЗО – 175/09.11.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 191
от 23.12.2021 г.
Продажба на имот УПИ XII-330, кв.1, с площ 925 кв. м, частна общинска
собственост, по ПУП на село Гьоврен, община Девин област Смолян
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 8, ал. 9, изречение второ, чл. 35, ал. 3 от Закона за
общинската собственост (ЗОС), чл. 4, ал. 3 чл. 43, ал. 1 и ал. 4 от Наредба № 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община
Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I.

Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти,

общинска собственост, за 2021 година, като включва в раздел ІІ „Продажби“ поземлен
имот - УПИ XII-330, кв. 1, по ПУП на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, целия
с площ 925 кв. м, представляващ частна общинска собственост, при граници и съседи:
УПИ XI – озеленяване и улица, УПИ XIII – 328, УПИ XIII – 329, неурегулиран терен,
улица.
II. Дава съгласие да се продаде на Джамал Осман Чолаков от с. Гьоврен,
община Девин, област Смолян, Сали Осман Чолаков от с. Гьоврен, община Девин,
област Смолян, и Ахмед Осман Чолаков от с. Гьоврен, община Девин, поземлен
имот - УПИ XII-330, кв.1, с площ 925 (деветстотин двадесет и пет) кв. м., по
ПУП на с. Гьоврен, община Девин, област Смолян, собственост на Община
Девин, съгласно Акт за частна общинска собственост № 2909/04.06.2021 г.,
при граници и съседи: УПИ XI – озеленяване и улица, УПИ XIII – 328, УПИ XIII – 329,
неурегулиран терен, улица, срещу сумата 3 793 лева (три хиляди седемстотин
деветдесет и три лева) без ДДС, съгласно пазарната оценка на лицензирания
оценител.
III. Приобретателите на правото по т. II дължат всички данъци и такси по
сделката.
IV. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.

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

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 2, ДЗО – 192/23.11.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 192
от 23.12.2021 г.
Отмяна на Решение № 149/30.09.2021 г. на Общински съвет – Девин, и
приемане на решение относно създаване на общинска комисия по
безопасност на движението по пътищата и определяне на състава ѝ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 167в, ал. 2 от Закона за движението по пътищата,, чл.
4, ал. 1 и ал. 2 от Правилата за организацията на работа на общинската комисия по
безопасност на движението, утвърдени със Заповед № 3-43/31.08.2021 г. на
Председателя на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, и чл.
99, т. 1 и т. 2 и чл. 100 от АПК,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Отменя свое Решение № 149 от 30.09.2021 г., и вместо него постановява:
Създава общинска комисия по безопасност на движението по пътищата към
община Девин, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Кмет на община Девин
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Заместник-кмет по устройство на територията, строителство, икономическо
развитие и туризъм
СЕКРЕТАР:
Старши експерт „Екология, програми и развитие“
ЧЛЕНОВЕ:
1.

Председател на постоянната комисия по „Устройство на територията.

Общинска собственост. Селско и горско стопанство”, при Общински съвет – Девин
2.

Главен архитект на община Девин

3.

Началник отдел „Устройство на територията и общинска собственост“

4.

Директор на ОП „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО –

ДЕВИН“
5. Началник отдел „Хуманитарни дейности и програми по заетост“
6. Началник отдел „Бюджет, финанси и управление на човешките ресурси“

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

7.

Експерти от Общинска администрация – Девин, в направление устройство

на територията, общинска собственост и транспорт, определени от кмета на община
Девин
8.

Кметове и кметски наместници на населените места в община Девин, по

преценка на кмета на община Девин
9.

Представител на ОД МВР, по предложение на неговия директор

10. Представител на Областно пътно управление – Смолян, по предложение на
неговия директор
11. Представител на Регионално управление „Образование“ – Смолян, по
предложение на неговия директор
12. Представител на районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението“ към МВР, по предложение на неговия директор
13. Представител на филиал на Спешна медицинска помощ, гр. Девин, по
предложение на неговия директор.
II. Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата към
община Девин по т. I. координира изпълнението на мерки за подобряване на
безопасността на движението по пътищата в община Девин и осъществява своята
дейност

съгласно

правила,

утвърдени

от

председателя

на

Държавна

агенция

„Безопасност на движението по пътищата“.
III. Упълномощава кмета на община Девин да определи със заповед поименния
състав на комисията по т. I.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 3, ДЗО – 193/25.11.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 193
от 23.12.2021 г.
Разглеждане на проект за ПУП-ПР, за изменение на УПИ ІІ-361, УПИ І-326 и
УПИ VІ-325, обособяване на нова улица в рамките на имот с пл.№ 362 в кв.
13 по действащия план на с. Гьоврен, община Девин, и създаване на нов кв.
13а за УПИ І-326 по плана на с. Гьоврен.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, ал. 5 и
ал. 7, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 125, чл. 134, ал. 2, т. 6, във връзка с чл. 135,
ал. 1 от Закона за устройство на територията, чл. 6, ал. 2 във връзка с чл. 3, ал. 2, т.
3 от Закона за общинската собственост,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Одобрява задание за проект на Подробен устройствен план – План за
регулация (ПУП-ПР), за изменение на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-361, УПИ І326 и УПИ VІ-325 и обособяване на нова улица в рамките на имот с пл.№ 362 в кв. 13
по действащия план на с. Гьоврен, община Девин.
2. Дава разрешение за изработване на ПУП-ПР, за изменение на УПИ ІІ-361,
УПИ І-326 и УПИ VІ-325 и обособяване на нова улица в рамките на имот с пл.№ 362 в
кв. 13 по действащия план на с. Гьоврен, община Девин
3. Обявява за публична общинска собственост, имот с пл.№ 362 – за улица с
площ от 231 кв. м. в кв. 13 по действащия план на с. Гьоврен.
4. Обособява нов квартал 13а, в обхват УПИ І-326 по ПУП на с. Гьоврен,
община Девин.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 4, ДЗО – 194/01.12.2021 г. дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 194
от 23.12.2021 г.
Изменение на разрешително № 01610173/23.01.2009 г., изменено с Решение
№ 15-ИЗМ/21.06.2019 г. за водовземане на минерална вода – изключителна
държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област
Смолян, на „ЗГП” ООД.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА), чл.72, ал.1, т.2, във връзка с чл.52, ал.1, т.3, буква а),
предложение второ, чл.76, ал.1, т.1 от ЗВ и т.6.3 от Решение № 40/07.02.2011 г., с
което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за управление и ползване за
срок от 25 години находище Беденски бани,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за изменение на разрешително № 01610173/23.01.2009 г.,
изменено с Решение № 15-ИЗМ/21.06.2019 г. за водовзмемане на минерална вода от
находище Беденски бани, „Сондаж № 4” – м. Беденски бани, община Девин, област
Смолян, на „ЗГП” ООД, ЕИК: 120594287, със седалище и адрес на управление:
гр.Пловдив 4004, район „Южен”, кв. Коматево, бул. „Околовръстен път”, имот 15006,
за обект „СПА хотел Персенк”, находящ се на ул. „Дружба” № 10, гр. Девин, община
Девин, област Смолян, с годишен обем – до 6 000 куб.м.
2.

Всички останали раздели в разрешително № 01610173/23.01.2009 г.,

изменено с Решение № 15-ИЗМ/21.06.2019 г., остават непроменени.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 5, ДЗО – 195/07.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 195
от 23.12.2021 г.
Изменение на разрешително № 3/27.10.2016 г., изменено с Решение № 14ИЗМ/21.06.2019 г. за водовземане на минерална вода – изключителна
държавна собственост от находище Беденски бани, община Девин, област
Смолян, на „ЗГП” ООД.
На основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл.72, ал.1, т.2, във връзка с чл.52, ал.1, т.3,
буква а), предложение второ, чл.76 ал.1, т.1 от ЗВ и т.6.3 от Решение №
40/07.02.2011 г., с което МОСВ предоставя на община Девин безвъзмездно за
управление и ползване за срок от 25 години находище Беденски бани,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие за изменение на разрешително № 3/27.10.2016 г., изменено с
Решение № 14-ИЗМ/21.06.2019 г. за водовзмемане на минерална вода от находище
Беденски бани, Шахтов кладенец – м. Беденски бани, община Девин, област Смолян,
на „ЗГП” ООД, ЕИК: 120594287, със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив
4004, район „Южен”, кв. Коматево, бул. „Околовръстен път”, имот 15006, за

обект

„Комплекс с открити басейни в УПИ I - 831”, в ПИ с идентификатор 20465.504.831 по
КККР на гр. Девин, община Девин, област Смолян, с административен адрес – гр.
Девин, ул. „Васил Левски” № 1, частна собственост, с площ 12 094 кв.м., кв.64,
парцел I, с годишен обем – до 16 000 куб.м.
2.

Всички останали раздели в разрешително № 3/27.10.2016 г., изменено с

Решение № 14-ИЗМ/21.06.2019 г., остават непроменени.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 6, ДЗО – 196/07.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 196
от 23.12.2021 г.
Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
учредяване на право на строеж за изграждане на гараж със застроена площ
25 кв. м, в поземлен имот, частна общинска собственост, с идентификатор
20465.501.1208 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град
Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния
директор на АГКК, гр. Девин, ул. „Тинтява“ № 22, представляващ УПИ XLIII,
кв. 48 по ПУП на град Девин

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, чл. 37, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 34,
ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
I. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за учредяване на
възмездно и безсрочно право на строеж за изграждане на гараж със
застроена площ 25 кв. м, в поземлен имот с идентификатор 20465.501.1208
(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и едно точна хиляда
двеста и осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Девин,
одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК,
представляващ УПИ XLIII, кв. 48 по ПУП на град Девин, целия с площ 636 кв. м,
находящ се в гр. Девин, ул. „Тинтява“ № 22, собственост на община Девин, съгласно
Акт за частна общинска собственост № 2856/24.03.2021 г.
II.

Определя начална тръжна цена за учредяване на правото на строеж по

т. I, в размер на 129 (сто двадесет и девет) лева, съгласно експертната пазарна
оценка на лицензирания оценител.
III. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.

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

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 7, ДЗО – 197/08.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

2

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 197
от 23.12.2021 г.
Даване на съгласие за бракуване на моторни превозни средства, собственост
на Община Девин.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 от Закона за
общинската собственост и чл. 46, ал. 5 от Наредба № 2 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

I.

Дава съгласие да бъдат бракувани следните моторни превозни средства,

собственост на община Девин:
1.

Лек автомобил Фолксваген Транспортер, с рег. номер СМ 2024 СМ

2.

Автобус ОТОЙЛ М50.14 СКУЛ БУС, с рег. номер СМ 5280 СМ

3.

Автобус ХЮНДАЙ КАУНТИ, с рег. номер СМ 5279 СМ

IІ. Възлага на кмета на община Девин да издаде заповед за бракуване на МПС,
ликвидирането и отписването им от активите на баланса на община Девин, както и да
извърши всички необходими действия във връзка с изпълнение на настоящото
решение.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 8, ДЗО – 198/08.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 198
от 23.12.2021 г.

Приемане на Декларация до Министерство на околната среда и водите, за
спешно финансиране на проект: „Реконструкция и модернизация на
регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин, Борино,
Сатовча и Сърница”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема Декларация до Министерството на околната среда и водите, със
следния текст:
ДО
МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ГРАД СОФИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
от
Общински съвет – Девин
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Общински съвет – Девин е крайно обезпокоен от състоянието и изчерпания
капацитет на регионалното депо за твърди битови отпадъци за общините от РСУО –
Доспат – Девин, Доспат, Борино, Сатовча и Сърница.
След много задълбочено запознаване с проблема и усилията, които Община
Доспат е положила в последните три години, с голяма тревога установяваме, че с
прекалено

дългото

отлагане

на

финансирането

на

проект:

„Реконструкция

и

модернизация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Доспат, Девин,
Борино, Сатовча и Сърница“, се излага на риск от екологична катастрофа и опазване
на общественото здраве цялата територия на РСУО-Доспат. Този риск прекалено
дълго време е пренебрегван и омаловажаван от страна на компетентните институции
и

по

тази

причина

напрежението

сред

местното

население

администрация се нагнетява и почти излиза извън контрол.
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и

общинската

Предвид гореизложеното, Ви призоваваме да вземете спешни мерки за
решаването

на

този

толкова

важен

за

населението

екологичен

проблем

–

финансиране на горния проект.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 9, ДЗО – 199/13.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 199
от 23.12.2021 г.
Даване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план-План за
застрояване за поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 20465.113.2,
представляващ част от ПИ с идентификатор 20465.113.378 по КККР на гр.
Девин, община Девин, област Смолян

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 2 и т. 6 и чл. 125 от Закона за устройство
на територията, във връзка с чл. 135 от ЗУТ, във връзка с чл. 55, ал. 3, т. 2 от Закона
за горите,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1.

Не одобрява задание за изработване на проект за Подробен устройствен

план-План за застрояване (ПУП-ПЗ) за поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор
20465.113.2,

представляващ

част

от

ПИ

с

идентификатор

20465.113.378

по

кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Девин, община Девин,
област Смолян.
2.

Не дава разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ с проектен

идентификатор

20465.113.2,

представляващ

част

от

ПИ

с

идентификатор

20465.113.378 по КККР на гр. Девин, община Девин, област Смолян.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 10, ДЗО – 200/13.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 200
от 23.12.2021 г.
Даване на съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на общински недвижим имот: стая на пастира,
представляваща част от сграда с идентификатор 20465.501.1573.1, с адрес
гр. Девин, ул. „Армейска”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9, изречение
второ, чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 4,
ал. 1 и ал. 3, чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество на Община Девин,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
І. Актуализира Годишната програма за разпореждане и управление на
общинската собственост за 2021 година на Община Девин, като в Раздел I „Имоти за
отдаване под наем“, т. 2 „Имоти за отдаване под наем“, буква „А“ „Помещения“
включва следното помещение: стая на пастира с площ 33 кв. м, част от сграда с
идентификатор 20465.501.1573.1.
II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на общински недвижим имот: стая на пастира, с площ 33 кв. м,
представляваща част от сграда с идентификатор 20465.501.1573.1 (двадесет
хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и едно точка хиляда петстотин
седемдесет и три точка едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на
град Девин, одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния
директор на АГКК, адрес: гр. Девин, ул. „Армейска“, застроена площ 134 кв. м, брой
етажи: 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, разположена в поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 20465.501.1573, с начин на трайно ползване: за друг вид
производствен, складов обект, собственост на Община Девин съгласно Акт за частна
общинска собственост № 2979/16.11.2021 г. Помещението се отдава под наем за
всестранни дейности.
ІII. Срокът за отдаване под наем на помещението по т. ІІ е 5 (пет) години.
IV. Началната тръжна цена за отдаване под наем на помещението по т. II, е в
размер на 51, 15 (петдесет и един лева и петнадесет стотинки) лева с ДДС,
съгласно Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
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общинско имущество на Община Девин, раздел ІІІ, точка 6, колона 5 от Приложение
№ 1 към нея.
ІV. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими
процедури по изпълнение на решението.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 11, ДЗО – 202/13.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 201
от 23.12.2021 г.
Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG14MFOP001-4.031-0002-C02
от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP0014.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на околната среда
в рибарската територия, с цел запазване на тяхната привлекателност,
обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и
развитие на природното и културно наследство

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело
и рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2
Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната
привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и
съхранение и развитие на природното и културно наследство,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед,
без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” –
Разплащателна агенция

в

размер

на

42 960,13 лв. (четиридесет и две хиляди

деветстотин и шестдесет лева и тринадесет стотинки) за обезпечаване на 110 % от
заявения размер на авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за
морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат"
Мярка 7.2 Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на
тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и
съхранение и развитие на природното и културно наследство.
2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от
25.01.2021 г.
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 12, ДЗО – 203/13.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 202
от 23.12.2021 г.
Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор №: BG14MFOP0014.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство,
BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита на
околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната
привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища
и съхранение и развитие на природното и културно наследство

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело
и рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2
Защита на околната среда в рибарската територия, с цел запазване на тяхната
привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и
съхранение и развитие на природното и културно наследство,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”

в

размер на 7 810,93 лв. (седем хиляди осемстотин и десет лева и деветдесет и три
стотинки)
плащане

за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху авансово
по

договор

за

предоставяне

на

безвъзмездна

финансова

помощ

№

BG14MFOP001-4.031-0002-C02 от 25.01.2021 г. по Програма за морско дело и
рибарство, BG14MFOP001-4.031 - МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.2 Защита
на

околната

среда

в

рибарската

територия,

с

цел

запазване

на

тяхната

привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и
съхранение и развитие на природното и културно наследство.
2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG14MFOP001-4.0310002-C02 от 25.01.2021 г.

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

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 13, ДЗО – 204/13.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 203
от 23.12.2021 г.
Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ авансово плащане по договор № BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от
23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.064 - МИРГ
"ВЗР: Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги,
свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности"
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство,
BG14MFOP001-4.064 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура
и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности",
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Упълномощава

кмета

на

община

Девин

да

подпише

Запис

на заповед, без

протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 64 229,81 лв. (шестдесет и четири хиляди двеста двадесет и девет лева
и осемдесет и една стотинки) за обезпечаване на 110 % от заявения размер на авансово
плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG14MFOP0014.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство, BG14MFOP001-4.064
- МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с
малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности".
2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от 23.04.2021г

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 23.12.2021
г., Протокол № 14, т.14, ДЗО – 205/13.12.2021 г. от дневния ред и е подпечатано с официалния
печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 204
от 23.12.2021 г.
Издаване на запис на заповед от община Девин в полза на ДФ „Земеделие”,
обезпечаващ ДДС върху авансово плащане по договор № BG14MFOP0014.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и рибарство,
BG14MFOP001-4.064 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1 "Подкрепа
за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности"
На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ № BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело
и рибарство, BG14MFOP001-4.064 - МИРГ "ВЗР:Батак-Девин-Доспат" Мярка 7.1
"Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности",
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Упълномощава кмета на община Девин да подпише Запис на заповед, без
протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие”

в

размер на 11 678,15 лв. (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и
петнадесет стотинки) за обезпечаване на 100 % от заявения размер на ДДС върху
авансово плащане по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №
BG14MFOP001-4.064-0008-C02 от 23.04.2021 г. по Програма за морско дело и
рибарство,

BG14MFOP001-4.064

-

МИРГ

"ВЗР:Батак-Девин-Доспат"

Мярка

7.1

"Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и
туризма, в полза на малки рибарски общности".
2. Възлага на кмета на община Девин да подготви необходимите документи за
получаване на ДДС върху авансовото плащане по договор № BG14MFOP001-4.0640008-C02 от 23.04.2021 г.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 15, ДЗО – 206/13.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.
НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 205
от 23.12.2021 г.
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Въвеждане
на енергоефективни мерки на сгради на територията на община Девин”,
Договор №BG16RFOP001-2.002-0040-C01

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал.1, т.5 от Закона за
публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
1 772.60 лв. (Хиляда седемстотин седемдесет и два лева и шестдесет стотинки) за
изпълнение

на

проект

„Въвеждане

на

енергоефективни

мерки

на

сгради

на

територията на община Девин”, Договор №BG16RFOP001-2.002-0040-C01
2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.
3. Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2022 г.
4. Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.
1, предложение 2 от АПК.
Мотиви

за

предварително

изпълнение:

Предварителното

изпълнение

на

решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се
осигурят средства за изплащане на извършените разходи по проекта.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 16, ДЗО – 208/14.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 206
от 23.12.2021 г.

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Обучения и
заетост”, Договор № ОЗ-ХУ-06-03-2797#13 от 06.03.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал.1, т.5 от Закона за
публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.

Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на

39 036,86 лв. (Тридесет и девет хиляди тридесет и шест лева и осемдесет и шест
стотинки) за изпълнение на проект „Обучения и заетост“, Договор № ОЗ-ХУ-06-032797#13 от 06.03.2019 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 31.03.2022 г.

4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.

1, предложение 2 от АПК.

Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на
решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се
осигурят средства за изплащане на възнагражденията на лицата, назначени по
проекта преди приключване на бюджетната година и при спазване на договора с
Агенцията по заетостта.
Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 17, ДЗО – 209/14.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;
e-mail: ob_savet@devin.bg

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 207
от 23.12.2021 г.
Приемане на план-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране,
транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане на
чистотата на териториите за обществено ползване” за 2022г., и определяне
размера на такса „Битови отпадъци” за 2022 г. на територията на община
Девин.

На основание чл. 21, ал. 1,т. 7 от ЗМСМА, чл. 66, ал. 3, т. 2 от Закона за
местните данъци и такси, и чл. 18, ал. 1 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Девин,

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

I. Одобрява План-сметка за необходимите средства по дейност „Събиране,
транспортиране и обезвреждане на битовите отпадъци, поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване” за 2022 г., съгласно Приложение № 1,
неразделна част от настоящото решение.
II. Oпределя годишен размер на такса „битови отпадъци” за 2022 г., съгласно
Приложение № 2, неразделна част от настоящото решение.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 18, ДЗО – 211/14.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ЗЗЛД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 208
от 23.12.2021 г.
Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Патронажна
грижа+”, Договор № BG05M9OP001-6.002-0144-C01 от 01.06.2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 104, ал.1, т.5 от Закона за
публичните финанси,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1. Дава съгласие да бъде ползван временен безлихвен заем в размер на
6 334.29 лв. (шест хиляди триста тридесет и четири лева и двадесет и девет
стотинки) за изпълнение на проект „Патронажна грижа +”, Договор № BG05M9OP0016.002-0144-C01 от 01.06.2021 г.
2.

Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства.

3.

Средствата, осигурени по т.1 да бъдат възстановени в срок до 30.04.2022 г.

4.

Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал.

1, предложение 2 от АПК.
Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на
решението се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се
осигурят средства за изплащане на възнагражденията на лицата, назначени по
проекта преди приключване на бюджетната година и при спазване на договора с
Министерство на труда и социалната политика.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 19, ДЗО – 212/14.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин

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

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН
РЕШЕНИЕ № 209
от 23.12.2021 г.
Предложение за промяна на бюджета на община Девин за 2021 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 124, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси,
във връзка с 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,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:
1.Приема проекта за актуализация на бюджета на Община Девин за 2021 год.,
съгласно приложения № № 1.1, 1.2 и 1.3.
2.Актуализира инвестиционната програма за 2021 г. по обекти, видове разходи
и източници на финансиране, съгласно Приложение № 14.
3.Актуализира финансовата план-сметка на ОП „БКС-Девин” за 2021 г.,
съгласно Приложение № 29.
4.Приема предложената актуализация за разпределение на разходите за
спортни дейности за 2021 г., съгласно Приложение № 21.
5.Максималният размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на
2021 г. е в размер на 2 486 923 лв.
6.Допуска предварително изпълнение на решението на основание чл. 60, ал. 1,
предложение 2 от АПК.
Мотиви за предварително изпълнение: Предварителното изпълнение на решението
се налага, за да се защити особено важен обществен интерес и да се осигурят средства за
разплащане на задължения преди приключване на бюджетната година.

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на
23.12.2021 г., Протокол № 14, т. 20, ДЗО – 213/16.12.2021 г. от дневния ред и е
подпечатано с официалния печат на общинския съвет.

НАТАША ВАСИЛЕВА
Председател на Общински съвет – Девин
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;
e-mail: ob_savet@devin.bg
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