
 

 

 

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 119 

от 10.08.2022 г. 

 

Даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за 

финансиране изготвянето на технически инвестиционни проекти 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 13 и чл. 17 от Закона за общинския дълг, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

 I. Дава съгласието си Община Девин да поеме дългосрочен общински дълг 

под формата на дългосрочен кредит за финансиране изготвянето на технически 

инвестиционни проекти, съгласно Списък – Приложение № 1, със следните 

параметри: 

1. Максимален размер на дълга – 600 000 лева. 

2. Валута на дълга – лева. 

3. Вид на дълга – дългосрочен, поет с договор за общински заем. 

4. Начин на обезпечение на кредита: Учредяване на залог върху настоящи и 

бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на община 

Девин, по чл. 45, ал. 1, т. 1 букви от „а” до „ж” от Закона за публичните финанси и 

обща изравнителна субсидия по чл. 52, ал. 1 буква „б” от Закона за публичните 

финанси, постъпващи по сметка за бюджетни средства на община Девин.  

5. Условия за погасяване – до 84 месеца, считано от датата на подписване на 

договора за кредит, с включен 6-месечен гратисен период, с възможност за 

предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване . 

6. Максимален лихвен процент, такси, комисионни и други.  

6.1 Максимален лихвен процент – плаващ, формиран като 6-месечен EURIBOR 

+ надбавка, но не повече от 4 % за надбавката на годишна база.  

6.2 В случай на просрочие на погасителната вноска по главница, 

просрочената сума ще се олихвява с лихвен процент за просрочие, формиран като 

сбор от лихвения процент по т. 6.1 завишен с предложената от участниците 

надбавка. 

6.3 Без такси за управление, без такса за предсрочно погасяване.  

7. Източници на погасяване на главницата – собствени приходи на общината. 
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ІІ. Възлага на кмета на община Девин да проведе Процедура за избор на 

финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране, 

да подпише договор за кредит, договор за особен залог и всички останали правни и 

фактически действия за изпълнение на решението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 1, ДЗО – 134/22.07.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 120 

от 10.08.2022 г. 

Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 20465.161.21, находящ се в землище на гр. 

Девин, община Девин, област Смолян 

 

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

местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделски земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на Наум Щерев Гебелов, с адрес: гр. 

Девин, ул. „Оборище“ № 6, община Девин, област Смолян, на земеделска земя, 

стопанисвана от общината, както следва:   

1. Поземлен имот с идентификатор № 20465.161.21 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 928 

(деветстотин двадесет и осем) кв.м., находящ се в местност „Вадата”, землище на 

гр. Девин, община Девин, област Смолян, 8-ма категория, стопанисвано от общината. 

Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване: 

Нива. Съседи на имота: 20465.161.20, 20465.161.35, 20465.161.317, 20465.161.22, 

20465.161.12. 

II. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделската земя, съгласно 

експертна пазарна оценка от лицензиран оценител, в размер на 55, 12 лв. (петдесет 

и пет лева и дванадесет стотинки). 

III. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделската земя с Наум Щерев Гебелов, за срок от 10 (десет) стопански години. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 2, ДЗО – 121/29.06.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 121 

от 10.08.2022 г. 

 

Приемане на годишния отчет за състоянието на общинския дълг на Община 

Девин за 2021 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10, и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и чл. 9, ал. 3 от Закона за общинския дълг,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на община Девин за 2021 

година, съгласно приложение № 15. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 3, ДЗО – 123/05.07.2022 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 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 122 

от 10.08.2022 г. 

 

Приемане на отчет за касовото изпълнение на бюджета и сметките за 

средствата от Европейския съюз на Община Девин към 31.12.2021 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 140, ал. 5 от 

Закона за публични финанси и чл. 44 от Наредба за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета на Община Девин за 

2021 година, както следва: 

1.1. ЗА ДЕЛЕГИРАНИ НА ОБЩИНАТА ДЪРЖАВНИ ОТГОВОРНОСТИ 

1.1.1. ПРИХОДИ    - 11 371 824 лева 

1.1.2. РАЗХОДИ    -   9 955 449 лева 

1.2. ЗА ОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ 

1.2.1. ПРИХОДИ    -   6 651 242 лева 

1.2.2. РАЗХОДИ    -   4 112 625 лева 

1.3. РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ С ОБЩИНСКИ 

ПРИХОДИ 

1.3.1. РАЗХОДИ    -      244 659 лева 

По дейности и параграфи, съгласно приложение № 1 

1.4. Разшифровка на натуралните показатели по бюджета на община Девин 

2. Приема отчета за извършените капиталови разходи към 31.12.2021 г., 

съгласно приложение № 14. 

3. Приема отчети за касовото изпълнение на сметките за средствата от 

Европейския съюз (ЕС) към 31.12.2021 г. 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от (НФ) – код 98 

(KSF) – Приложение № 2 

- Отчет за сметките за средствата от ЕС, администрирани от Разплащателна 

агенция към Държавен фонд „Земеделие” – код 42 (РА) – Приложение №3 

 Отчет за сметките за други средства от ЕС – код 96 (DES) – Приложение № 4 

- Отчет за средствата по други международни програми – код 97 (DMP) – 

Приложение № 5 
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4. Приема отчета за чуждите средства – код 33 – Приложение № 6 

5. Приема отчета за изпълнение на ОП „Благоустройство и комунално 

стопанство – Девин” – гр. Девин към 31.12.2021 г. – Приложение № 22 

6. Приема отчета за разплатените просрочени задължения през 2021 г., 

съгласно приетия график от Общински съвет – Девин – Приложение № 7. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 4, ДЗО – 124/05.07.2022 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 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 123 

от 10.08.2022 г. 

 

Продажба на застроен имот с идентификатор 20465.504.1738, частна 

общинска собственост, находящ се в град Девин, община Девин област 

Смолян, ул. „Васил Левски” , на собственика на законно построена в него 

сграда 

 

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 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 2022 година, като включва в раздел ІІ „Продажби” поземлен 

имот с идентификатор 20465.504.1738, частна общинска собственост, трайно 

предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско 

застрояване (до 10м). 

 ІІ. Дава съгласие да се продаде на Лидия Ефтимова Гидикова с ЕГН 

 от гр. Девин, ул. „Васил Левски” №8 поземлен  имот с 

идентификатор 20465.504.1738 (двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет 

точка петстотин и четири точка хиляда седемстотин тридесет и осем), гр. Девин, 

община Девин, област Смолян, по кадастралната карта и кадастралните регистри, 

одобрени със Заповед № РД-18-90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, 

адрес: гр. Девин, п.к. 4800, ул. „Васил Левски“, представляващ УПИ VI, кв. 59 по ПУП 

на град Девин, площ 112 кв. м, трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 

20465.504.1542, 20465.504.5067, 20465.504.1737, представляващ частна общинска 

собственост, съгласно акт за общинска собственост № 3003/31.05.2022г.,  срещу 

сумата от  1 955 лв. (хиляди деветстотин петдесет и пет лева) без ДДС, 

съгласно пазарната оценката на лицензирания оценител. 

III. Приобретателите на правото дължи всички данъци и такси по сделката. 

IV. Възлага на кмета на община Девин да извърши всички необходими 

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор 

ЗЗЛД
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 5, ДЗО – 126/06.07.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 124 

от 10.08.2022 г. 

Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за 

безвъзмездно управление на  Областна дирекция на МВР - Смолян 

 

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

местната администрация, чл. 12, ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 47 

от Наредба № 2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 

имущество на Община Девин, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие да бъде предоставено за безвъзмездно управление на 

Областна дирекция на МВР - Смолян с ЕИК 129009920, /Районно управление- гр. 

Девин/, товарен автомобил FORT RANGER, рег. № СМ 4919 ВВ, сив цвят, номер 

на рама GFPPXXMJ2PDE56153, собственост на Община Девин за срок от 10 

(десет) години. „Разходите за поддръжка и обслужване на автомобила са 

изцяло за сметка ползвателя.“ 

II. 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 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 6, ДЗО – 129/18.07.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 125 

от 10.08.2022 г. 

 

Разглеждане на проект за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване за УПИ V ПИ 20465.502.209, и част от улична 

регулация  от о.т.286+15м  до О.Т.285+6 в кв. 56 по плана на гр. Девин, 

община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 124 а, 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. 1 и ал. 2 във връзка с чл. 3, 

ал. 2 от Закона за общинската собственост,  

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Одобрява задание за изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V, ПИ20465.502.209, и част от улична 

регулация от О.Т. 286+15 до о.т. 285+6 в кв. 56 по плана на гр. Девин, общ. Девин,  

2. Допуска изработване на изменение на подробен устройствен план-план за 

регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ V, ПИ20465.502.209, и част от улична 

регулация от О.Т. 286+15 до о.т.285+6 в кв. 56 по плана на гр. Девин, общ. Девин. 

3. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение, част от нереализирана улична регулация  с площ от 11 кв.м., която 

се придава към УПИ V, кв. 56 по ПУП на град Девин. 

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 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 7, ДЗО – 131/19.07.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 126 

от 10.08.2022 г. 

Ползване на временен безлихвен заем за реализация на проект „Общностен 

център за деца и семейства в риск – гр. Девин“ 
 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от Закона 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                   

58 000 лв. (петдесет и осем хиляди лева) за изпълнение на проект „Общностен център 

за деца и семейства в риск – гр. Девин“ 

2. Средствата да бъдат взети от наличните целеви средства. 

3. Средствата, осигурени по т. 1 да бъдат възстановени в срок до 31.12.2023 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 специалистите, назначени по 

проекта. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 8, ДЗО – 133/21.07.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 127 

от 10.08.2022 г. 

 

Прекратяване срока на действие на разрешително № 4/27.10.2016 г. за 

водовземане от минерална вода – изключителна държавна собственост – 

находище Беденски бани, община Девин, област Смолян на  

фирма „Гостул“ ООД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 79, ал. 1, т. 1 връзка с чл. 52, ал. 

1, т. 3, от Закона за водите 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 прекратяване срока на действие на разрешително № 

4/27.10.2016 г. за водовзмемане от минерална вода от находище Беденски бани, 

Сондаж № 4 – м. Беденски бани, община Девин, област Смолян на фирма „Гостул” 

ООД за обект „СПА комплекс с басейн в УПИ XXX, кв. 68 по плана на гр. Девин“, с 

адрес на управление гр. Девин, ул. „Освобождение“ № 15. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 9, ДЗО – 135/22.07.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 128 

от 10.08.2022 г. 

 

Приемане информация за финансови справки – разшифровки за разходите за 

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

№ 24/09.03.2017 г. за периода 01.05.2022 до 30.06.2022 г. и Баланс и Отчет 

за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за периода 01.01.2022 до 

30.06.2022 година 

 

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

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема сведение, предоставените от Управителя 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 0011..0055..22002222  гг..  ддоо  

3300..0066..22002222  гг..  

 

2. Приема Баланс и Отчет за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за 

периода 01.01.2022 до 30.06.2022 година.  

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 10, ДЗО – 136/01.08.2022 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 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 129 

от 10.08.2022 г. 

 

Упълномощаване на представител на Община Девин за участие в извънредно 

заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена 

територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. 

Смолян и определяне на позицията и мандата по решенията, посочени в 

дневния ред 

 

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

местната администрация, чл. 10в, ал. 1, т. 5, чл. 198в, ал. 4, т. 5, чл. 198е, ал. 3 и ал. 

5, чл. 198м, ал. 2 от Закона за водите, чл. 10 от Закона за регулиране на 

водоснабдителните и канализационните услуги и чл. 5, ал. 6 и ал. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация 

(ПОДАВК), 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава мандат на кмета на община Девин, в качеството му на представител 

на общината в Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Смолян, за представяне на позицията на 

общината по точките от дневния ред на предвиденото за 29.08.2022 г. заседание, 

както следва: 

1. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане и съгласуване на актуализиран бизнес план за развитие 

на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян като 

ВиК оператор за периода 2022 – 2026 г. и да съгласува така представения 

актуализиран бизнес план. 

2. Дава мандат на кмета на община Девин за представяне позицията на 

общината при обсъждане на Подробна инвестиционна програма на оператора 

„Вик“ ЕООД – Смолян за инвестиции в активи, публична държавна и 

публична общинска собственост през 2022 г. и да приеме така представената 

подробна инвестиционна програма. 

3. Други. 

II. При невъзможност кметът на община Девин да участва в заседанието на 
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Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от 

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр. Смолян, което ще се проведе на 

29.08.2022 г., Общински съвет – Девин упълномощава г-н Николай Юруков, 

заместник-кмет на община Девин, за представител на община Девин в заседанието и 

да изрази горната позиция. 

III. Решенията по т. I. и т. II. са валидни и при евентуално провеждане на 

заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, 

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Смолян на определената 

в изпълнение на чл. 10, ал. 5, т. 6 от ПОДАВК резервна дата – 12.09.2022 г. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 11, ДЗО – 137/02.08.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 130 

от 10.08.2022 г. 

 

Приемане на общински план за действие в изпълнение на Стратегия на 

област Смолян за равенство, приобщаване и участие на ромите 

(2022-2023 г.) 

 

На основание чл. 17, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Приема  план за действие в изпълнение на Стратегия на област Смолян за 

равенство, приобщаване и участие на ромите (2022-2023 г.) 

2. Възлага на кмета на община Девин изпълнение на дейностите по отделните 

приоритети, включени в плана по т. 1. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 12, ДЗО – 138/02.08.2022 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 

 

 
4800 гр. Девин, ул. "Дружба” № 1; тел: 03041/20-18, факс: 26-61;  

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 131 

от 10.08.2022 г. 

 

Отдаване под наем на земеделска земя от Общински поземлен фонд - 

поземлен имот с идентификатор 54198.7.101 находящ се в землище на с. 

Осиково, община Девин, област Смолян 

 

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

местната администрация, чл. 24а, ал. 6, т. 2 от Закона за собствеността и ползването 

на земеделски земи, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за отдаване под наем на Валентин Йорданов Бошнаков, с 

постоянен адрес: с. Осиково, община Девин, област Смолян, на земеделска земя, 

частна общинска собственост, както следва:   

1. Поземлен имот с идентификатор № 54198.7.101 по Кадастралната карта и 

кадастралните регистри на с. Осиково, община Девин, област Смолян, одобрени със 

заповед РД-18-126/21.02.2019 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с площ 968 

(деветстотин шестдесет и осем) кв.м., находящ се в местност „Селище”, землище 

на с. Осиково, община Девин, област Смолян, 10-та категория, частна общинска 

собственост. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно 

ползване: Нива. Съседи на имота: 54198.7.144, 54198.7.102, 54198.7.100. 

II. Определя годишна наемна цена за ползване на земеделските земи, съгласно 

експертни пазарни оценки от лицензиран оценител, общо за заявеният имот от 

общински поземлен фонд, в размер на 31,36 лв. (тридесет и един лева и тридесет и 

шест стотинки). 

1. За поземлен имот с идентификатор 54198.7.101 – 31.36 лв. (тридесет и 

един лева и тридесет и шест ст.) годишен наем. 

III. Упълномощава кмета на община Девин да сключи договор за наем на 

земеделска земя с Валентин Йорданов Бошнаков, за срок от 5 (пет) стопански години. 

 



2 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 13, ДЗО – 139/03.08.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

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 № 132 

от 10.08.2022 г. 

 

Предложение за актуализация на бюджета на община Девин за 2022 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, 

 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Актуализира бюджета на община Девин за 2022 година както следва: 

1.1 Приходи за местни дейности 

Наименование на 

приходи 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

Постъпления от 

продажба на 

нефинансови актив 

40-00 0 32 341 + 32 341 

Постъпления от продажба 

на нематериални 

дълготрайни активи 

40-30 0 129 129 

Постъпления от продажба 

на земя 

40-40 0 32 212 32 212 

Внесен данък върху 

приходите от стопанска 

дейност на бюджетните 

предприятия (-) 

37-02 -71 065 -76 455 - 5 390 

Всичко  - 71 065 -44 114 + 26 951 
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1.2  Разходи за държавни дейности, дофинансирани с местни приходи 

 

Дейност/Наимено- 

вание на разхода 

§§ План – било План – 

става 

Разлика 

738 - Читалища   15 960 +15 960 

Текущ ремонт на читалище 

с.Лясково 

10-30  15 960 + 15 960 

322 – 

Неспециализирани 

училища, без 

професионални 

гимназии 

  10 991 +10 991 

„Текущ ремонт на ОУ 

„Св.Св.Кирил и Методий”, 

кв.Настан 

10-30  10 991 + 10 991 

Всичко   26 951 + 26 951 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

10.08.2022 г., Протокол № 10, т. 14, ДЗО – 140/05.08.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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