
 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 55 

от 27.04.2022 г. 

 

Даване на съгласие за отдаване под наем чрез публичен търг с явно 

наддаване на част от имот, публична общинска собственост – поземлен имот 

с идентификатор 20465.502.5020, за паркинг 

 

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. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост, 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 управление и разпореждане с имоти – 

общинска собственост за 2022 година, приета с решение на Общински съвет – Девин, 

като допълва раздел I. „Имоти за отдаване под наем“, т. 2 „Имоти за отдаване под 

наем“, буква Б) „Терени“, както следва: 270 кв. м от поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.502.5020, за паркинг с капацитет от 18 паркоместа. 

II. Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за 

отдаване под наем на 270 кв. м от ПИ с идентификатор 20465.502.5020 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка пет 

хиляди и двадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на             

гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2019 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и 

кадастър, последно изменение на КККР, засягащо ПИ, е от 26.08.2021 г., адрес на ПИ: 

гр. Девин, ул. „Родопи”, площ 4 899 кв. м., трайно предназначение на територията: 

урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, представляващ 

публична общинска собственост съгласно Акт за общинска собственост № 

1101/22.02.2008 г. 

IIІ. Срокът за отдаване под наем на имота, описан подробно в т. II, е 5 (пет) 

години. 

IV. Началната тръжна цена за отдаване под наем на имота по т. II, е в размер 

на 486 лв. (четиристотин осемдесет и шест) лева с ДДС, определена съгласно 

раздел ІV „ДРУГИ“, точка 10 „Паркоместа за 1 кв.м.“ буква А „Хотели, къщи за гости, 
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стаи за настаняване“, колона 10 „1.80“ от Приложение № 1 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Девин. 

ІV. Предназначение, за което се отдава имота под наем, описан в т. II: за 

паркинг с капацитет от 18 паркоместа с площ от 15 кв.м. за всяко от тях. 

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

процедури по изпълнение на решението, включително и сключването на договор. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 1, ДЗО – 41/21.03.2022 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 № 56 

от 27.04.2022 г. 

 

Приемане на отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за енергийна 

ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с Решение № 34/12.02.2020 г. на Общински 

съвет – Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на „Програма за енергийна 

ефективност на община Девин за периода 2019-2024 г.“ – Приложение 1. 

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – Годишен отчет за 2021 г. за 

изпълнение на „Програма за енергийна ефективност на община Девин за периода 

2019-2024 г.“. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 2, ДЗО – 55/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ЗЗЛД





 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 57 

от 27.04.2022 г. 

 

Приемане на отчет за 2021 г. за изпълнение на „Дългосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в община Девин 2019-2029 г.“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с Решение № 7/27.01.2020 г. на Общински 

съвет – Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2029 г.“ – Приложение 1. 

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – Годишен отчет за 2021 г. на 

кмета на община Девин за изпълнение на „Дългосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2029 г.“. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 3, ДЗО – 54/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ЗЗЛД



ЗЗЛД



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 58 

от 27.04.2022 г. 

 
Приемане на годишен отчет за 2021 г. за изпълнение на дейностите и мерките, 

заложени в Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета 

на територията на община Девин  

за периода 2020 г. – 2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с Решение № 60/18.05.2020 г. на Общински съвет – 

Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

дейностите и мерките, заложени в Програмата за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г. – 

Приложение 1. 

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – годишен отчет на кмета на 

община Девин за изпълнение на дейностите и мерките, заложени в Програмата за 

овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Девин за 

периода 2020 г. – 2022 г., за 2021 година. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 4, ДЗО – 56/01.04.2022 г. от дневния ред и е подпечатано 

с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



 
Приложение № 1 към Решение № 58 от 27.04.2022 г. 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 

за изпълнение на 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на 

територията на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г. 

 

С Решение № 60/18.05.2020 г. на Общински съвет – Девин е приета 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията 

на община Девин за периода 2020 г. – 2022 г. 

Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета и план за 

действие на територията на община Девин, за периода 2020 - 2022 г., цели 

постигане на здравословна среда за гражданите, установяване на дългосрочни и 

ефективни мерки, които ще доведат до овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета на територията на общината, в съответствие с § 1, т. 12 от 

Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и с хуманното отношение към животните. 

Проблемът с безстопанствените кучета на територията на Община Девин е 

значим за обществеността и има многостранни измерения – здравни, социално-

битови, икономически и екологични. Овладяването на популацията на 

безстопанствените кучета е научно обосновано регулиране, което позволява 

осъществяване на контрол и свеждане на броя им до минимум. 

Регулирането на популацията на безстопанствените кучета е един в голяма 

степен национален проблем, който има повече социален, отколкото екологичен 

характер. 

Изпълнението на Общинската програма за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета на територията на община Девин и планът за действие по 

чл.40, ал.3 от ЗЗЖ се управлява от Кмета на общината. Оценката за изпълнение на 

общинската програма се извършва на базата на прилагане на мерките и постигането 

на заложените задачи.  

Мерките, които са взети във връзка с изпълнението на програмата, през 2021 

г., са както следва:  

Мероприятия по кастрация, обезпаразитяване, ваксинация срещу бяс, трайна 

маркировка и връщане по места на неагресивни и здрави безстопанствени кучета, са 

проведени по отношение на 20 броя кучета.  

Не е провеждана евтаназия на неизличимо болни и доказано агресивни 

безстопанствени кучета. 

Осиновените безстопанствени кучета са 5 на брой.  

Извършена е регистрация на 22 броя домашни кучета.  

Периодично се обявяват кампании от община Девин за популяризиране на 

ползите от кастрацията на домашните кучета.  

 
гр. Девин, ул. „Дружба” № 1, тел: 03041/21 74, факс: 03041/26 61,  

e-mail: obshtina@devin.bg, web site: www.devin.bg 
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Направени са 5 броя предписания по чл. 172, чл. 173, 174 и 177 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)  

Поставени са забранителни знаци за разхождане на кучета по паркове и 

детски площадки, с цел подобряване на чистотата на градската среда. 

Периодично се извършва превантивен контрол за спазване на изискванията за 

отглеждане на кучета, регламентирани със Закона за ветеринарномедицинската 

дейност. Контролът се осъществява от длъжностните лица при община Девин и от 

кметовете и кметските наместници на населените места в община Девин, съгласно 

Заповед № РД-09-113/07.02.2020 г. 

Съгласно чл. 55, ал. 1 от Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги в Община Девин, за притежаване на куче 

собственикът заплаща годишна такса в размер на 10.00 лв. в общината. 

Приходите от събраните такси за притежаване на куче по чл. 116 от Закона за 

местни данъци и такси през 2021 г. са в размер на 427, 27 лева (четиристотин 

двадесет и седем лева и двадесет и седем стотинки). 

Средствата, които са предвидени за овладяване популацията на 

безстопанствените животни, съгласно бюджет за 2022 г., в размер около 30 000 

(тридесет хиляди) лева.  



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 59 

от 27.04.2022 г. 

 

Приемане на отчет за 2021 г. за изпълнение на „Краткосрочна програма за 

насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и 

биогорива в община Девин 2019-2022 г.“ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и във връзка с Решение № 8/27.01.2020 г. на Общински 

съвет – Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема годишен отчет за 2021 г. на кмета на община Девин за изпълнение на 

„Краткосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници и биогорива в община Девин 2019-2022 г.“ – Приложение 1. 

 

Неразделна част от решението е Приложение 1 – Годишен отчет за 2021 г. на 

кмета на община Девин за изпълнение на „Краткосрочна програма за насърчаване 

използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива в община Девин 

2019-2022 г.“. 

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 5, ДЗО – 57/01.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

 

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 



ЗЗЛД



ЗЗЛД



 

 
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДЕВИН 
 

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

e-mail: ob_savet@devin.bg 

 
РЕШЕНИЕ № 60 

от 27.04.2022 г. 

 
Разглеждане на проект за изменение на Подробен устройствен план – План 

за регулация за урегулиран поземлен имот XVIII - 988, 953 и частична 

промяна на уличната регулация от о.т. 342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т. 339, 

кв. 68, гр. Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, чл. 134, ал. 2, т. 6 и чл. 125 от Закона за 

устройство на територията, във връзка с чл. 135, ал. 1 от ЗУТ, 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  (ПУП-ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) XVIII - 988, 953 и частична 

промяна на уличната регулация от о.т. 342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т.339, кв. 68, 

гр. Девин. 

2. Дава съгласие за изменение на ПУП-ПР за УПИ XVIII - 988, 953 и частична 

промяна на уличната регулация от о.т. 342, през о.т. 341, о.т. 338 до о.т. 339, кв. 68, 

гр. Девин, съгласно представената графична част. 

3. Обявява за публична общинска собственост, част от поземлен имот (ПИ) с 

идентификатор 20465.504.953 с площ 5 кв.м., които се придават към реализираната 

на място уличната регулация. 

4. Обявява за частна общинска собственост, поради отпаднало 

предназначение, част от ПИ с идентификатор 20465.504.5106 - нереализирана улична 

регулация, с площ от 23 кв.м, които се придават към УПИ XXXVIII, кв. 68, гр. Девин. 

5. Обявява за частна общинска собственост, част от ПИ с идентификатор 

20465.504.953 с площ 17 кв.м., която попада в УПИ XXXVIII, кв. 68, гр. Девин. 

6. Обявява за частна общинска собственост част от ПИ с идентификатор 

20465.504.953 с площ 25 кв.м., която попада в нереализирана улична регулация, 

която се придават към УПИ XXXVIII, кв. 68, гр. Девин.  

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

процедури по изпълнение на решението. 
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Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 6, ДЗО – 62/12.04.2022 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 № 61 

от 27.04.2022 г. 

 

Издаване на разрешително за водовземане на минерална вода – 

изключителна държавна собственост от находище „Беденски бани”, „Шахтов 

кладенец”, с. Беден, община Девин, област Смолян на фирма „АП 

Мениджмънт Груп“ ООД 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), чл. 52, ал. 1, т. 3, буква (а), предложение второ, 

чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите и т. 6.3 от Решение № 40 от 07.02.2011 г. на 

Министерството на околната среда и водите, с което предоставя на община Девин, 

безвъзмездно, за управление и ползване за срок от 25 години находище „Беденски 

бани”, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за водовземане на минерална вода 

на фирма „АП Мениджмънт Груп“ ООД, ЕИК: 131550922, със седалище и адрес на 

управление: гр. София, ул. „Казбек” № 57А, вх. В, ет. 7, ап. 61, представлявано от 

Антон Стоянов Пангев - управител, от находище „Беденски бани”, „Шахтов кладенец“ 

– с. Беден, община Девин, област Смолян, за обект СПА хотел „Евредика“, в ПИ с 

идентификатор 20465.502.3004 с годишен обем – до 1468,40 куб. м., за срок от 10 

(десет години) от датата на влизане в сила на разрешителното. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 7, ДЗО – 64/13.04.2022 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 № 62 

от 27.04.2022 г. 

 
Учредяване право на ползване на 500/8589 идеални части от поземлен имот 

от Общински поземлен фонд с идентификатор 06269.4.1220 по КККР на с. 

Брезе, община Девин, област Смолян, публична общинска собственост, 

находящ се в местност „Калявища”, землище на с. Брезе, община Девин, 

област Смолян 

 

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

местната администрация, чл. 11, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 13, ал. 1, т. 1 от 

Закона за пчеларството, 

ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Дава съгласие за учредяване право на ползване на 500/8589 идеални части 

от поземлен имот с идентификатор № 06269.4.1220 по Кадастралната карта и 

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

заповед РД-18-122/21.02.2019г. на Изпълнителния  директор на АГКК, с площ 8 589 

кв.м. (осем хиляди петстотин осемдесет и девет) кв.м., находящ се в местност 

„Калявища”, землище на с. Брезе, общ. Девин, обл. Смолян, 10-та категория, частна 

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

трайно ползване: Пасище. 

Съседи на имота: 06269.4.1175, 06269.4.314, 06269.4.315, 06269.4.1214, 

06269.4.316, 06269.4.1216, 06269.4.1219, 06269.4.1174, 06269.4.328, 06269.4.329, 

06269.4.330, 06269.4.331, 06269.4.311. 

II. Определя годишна цена за ползване на 500/8589 идеални части от имота, в 

размер на 16,20 лв. (шестнадесет лева и двадесет стотинки), изчислена съгласно 

експертна пазарна оценка от лицензиран оценител. 

III. Упълномощава кмета на Община Девин да сключи  договор за учредяване 

на право на ползване на земеделската земя с Венцислав Станиславов Драгославов, за 

срок от 5 (пет) години. 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 8, ДЗО – 65/13.04.2022 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 № 63 

от 27.04.2022 г. 

 
Изпълнението на решенията на Общински съвет – Девин за периода от 

м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема отчета на кмета на община Девин за изпълнение на решенията на 

Общински съвет – Девин за периода от м. юли 2021 г. до м. декември 2021 г. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 9, ДЗО – 66/18.04.2022 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 № 64 

от 27.04.2022 г. 

 
Предоставяне на движими вещи, собственост на община Девин, за 

безвъзмездно управление на „БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО 

СТОПАНСТВО – ДЕВИН”, гр. Девин 

 

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

местната администрация, чл. 12, ал. 1 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 ОП 

„БЛАГОУСТРОЙСТВО И КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО – ДЕВИН“, БУЛСТАТ 0006148950193, 

метачна машина DULEVO D3 EURO6C, рег. номер СМ 02359, бял цвят, номер на рама 

ZA93000D26NC38157, собственост на Община Девин, за срок от 10 (десет) години. 

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 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 10, ДЗО – 67/18.04.2022 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 № 65 

от 27.04.2022 г. 

 
Даване на съгласие за замяна на общински поземлен имот с идентификатор 

20465.502.1640 с проектни имоти с идентификатори 20465.502.1735 и 

20465.502.1736 – частна собственост 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от 

Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 2, т. 2 от Наредба № 2 за реда за 

придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на община Девин, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Одобрява сключения предварителен договор (Приложение № 1) между 

Община Девин от една страна, и Венко Юриев Кабаков и Севда Миткова Кабакова, от 

друга страна, за замяна на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 20465.502.1640 

(двадесет хиляди четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда 

шестстотин и четиридесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) 

на град Девин, община Девин, област Смолян, одобрени със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография 

и кадастър (АГКК), адрес на ПИ: гр. Девин, ул. „Рожен”, площ 77 (седемдесет и седем) 

кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.502.1641; 20465.502.1639; 

20465.502.5044, собственост на Община Девин, съгласно Акт за частна общинска 

собственост № 2944/27.07.2021 г., с пазарна стойност от 1144 (хиляда сто 

четиридесет и четири) лева, за: 

1. Проектен имот с идентификатор 20465.502.1735 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет хиляди точка петстотин и две точка хиляда триста 

седемдесет и пет) от проект, постъпил в Службата по геодезия, картография и 

кадастър – Смолян с вх. № 01-623703/05.11.2021 г., който изменя кадастралната 

карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица за проект № 

15-1364549/19.12.2021 г., с адрес: гр. Девин, ул. „Рожен”, с площ 58 (петдесет и 

осем) кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.502.1642; 20465.502.5044; 

20465.502.1519; 20465.502.1639; 20465.502.5221; с пазарна  стойност от 850 



2 
 

(осемстотин и петдесет) лева, собственост на Венко Юриев Кабаков, съгласно 

Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 05, том І, рег. № 502, дело 

№ 032 от 2019 г., съставен на 20.03.2019 г., И  

2. Проектен имот с идентификатор 20465.502.1736 (двадесет хиляди 

четиристотин шестдесет и пет точка петстотин и две точка хиляда седемстотин 

тридесет и шест), от проект, постъпил в Службата по геодезия, картография и 

кадастър – Смолян с вх. № 01-623703/05.11.2021 г., който изменя кадастралната 

карта на гр. Девин, община Девин, област Смолян, одобрена със Заповед № РД-18-

90/18.12.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, съгласно скица за проект № 

15-1364551/16.12.2021 г., с адрес: гр. Девин, ул. „Рожен”, с площ 25 (двадесет и пет) 

кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно 

ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), съседи: 20465.502.1642; 20465.502.5044; 

20465.502.1640; 20465.502.1641; с пазарна стойност от 367 (триста шестдесет и 

седем) лева, собственост на Венко Юриев Кабаков, съгласно Нотариален акт за 

покупко-продажба на недвижим имот № 05, том І, рег. № 502, дело № 032 от 2019 г., 

съставен на 20.03.2019 г. 

ІI. Дава съгласие за сключване на окончателен договор между Община Девин 

от една страна, и Венко Юриев Кабаков и Севда Миткова Кабакова, от друга страна, 

за замяна на имотите, подробно описани в т. I. 

Община Девин не заплаща на приобретателите Венко Юриев Кабаков и Севда 

Миткова Кабакова разликата в цената на имотите в размер на 73 (седемдесет и три) 

лева.  

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

процедури по изпълнение на решението. 

Неразделна част от това решение е Приложение № 1 – предварителен договор 

за замяна, описан в т. I. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 11, ДЗО – 68/18.04.2022 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 № 66 

от 27.04.2022 г. 

 
Приемане на Решение за разходване на средствата по чл. 60 и чл. 64 от 

Закона за управление на отпадъците за 2022 година 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и § 8, т. 2, буква „а“ от Преходните и заключителни 

разпоредби на Закона за изменение на Закона за корпоративното подоходно облагане 

(обн., ДВ бр. 17 от 01.03.2022 г.) за изменение и допълнение на Закона за изменение 

и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 

2020 г.; изм., бр. 23 от 2021 г.), 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

1. Дава съгласие за разходване на месечните обезпечения и отчисления за  

2022 г. по чл. 60, ал. 2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците 

за закупуване на машини за нуждите на сметосъбирането на територията на община 

Девин в размер до 294 330 лв. (двеста деветдесет и четири хиляди триста и тридесет 
лева). 

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 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 12, ДЗО – 69/19.04.2022 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 № 67 

от 27.04.2022 г. 

 
Разглеждане Отчет за извършената работа и резултатите на РУ - Девин през 

2021 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и 

безопасността на движението 

 

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

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Приема за сведение Отчет за извършената работа и резултатите на РУ - 

Девин през 2021 г. в борбата срещу престъпността, охраната на обществения ред и 

безопасността на движението. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 13, ДЗО – 70/19.04.2022 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 № 68 

от 27.04.2022 г. 

 
Разглеждане работата на районна служба „Пожарна безопасност и защита на 

населението” гр. Девин през 2021 г. и предстоящи задачи за 2022 г. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местна администрация, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

I. Приема Информацията за извършената работа на районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението” гр. Девин през 2021 г. и предстоящите задачи 

за 2022 г. 

II. Възлага на кмета на общината: 

1. Дейността по осъществяване на ДПК да продължи по създадения ред, като 

проверките да са задълбочат през 2022 г. особено на тези обекти, които не успяха да 

се извършат през 2020 г. и 2021 г. поради затваряне заради епидемичната обстановка 

или възстановяване на дейността.  

2. Привеждане на дейността по линия на ДПК, съобразно последните 

изменения и допълнения на Наредба № 8121з-882 от 04.09.2020 г. и 10.10.2021 г. 

3. Стриктно изпълнение на указанията и мероприятията от РДПБЗН гр. Смолян 

с рег. № 1065р-2713 от 22.12.2021 г. 

4. Да продължи контрола във фазите на инвестиционния процес - проектиране 

и строителство, запазване и повишаване на взискателността при проверки в обекти в 

експлоатация. 

5. Да се продължи контрола над дежурните смени по стриктно попълване на 

всички документи. 

6. Строго спазване на мерките за безопасност от личния състав при 

осъществяване на ДПК, пожарогасителната и спасителна дейност, спазване на 

мерките за лична защита и ЛПС във връзка с корона вируса; 
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 14, ДЗО – 71/19.04.2022 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 № 69 

от 27.04.2022 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 01.08.2021 г. до 28.02.2022 г. и Баланс и Отчет 

за приходите и разходите на „МБАЛ ДЕВИН” ЕАД за трето и четвърто 

тримесечие на 2021 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 01.08.2021 г. до 

28.02.2022 г. 

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

за трето и четвърто тримесечие на 2021 година.  

 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 15, ДЗО – 72/19.04.2022 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 № 70 

от 27.04.2022 г. 

 
Изменение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – 

Девин, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 11, ал. 3 от 

Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуален 

кодекс, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Изменя Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Девин, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, както следва 

ОТПАДАТ:  

- чл. 4, ал. 2 Общински съвет – Девин може да провежда заседание и на друго 

място на територията на общината по решение на Председателския съвет. 

- чл. 20, ал. 1, т. 1 Заместник-председателят/ите на Общински съвет – Девин: 

1. участва по право в състава и работата на Председателския съвет; 

- чл. 21 (1) Дейността на Общински съвет – Девин се подпомага от 

Председателски съвет. 

(2) Председателският съвет подпомага дейността на председателя на 

общинския съвет като: 

1. разработва проект за дневен ред на заседанията съгласно приетия план за 

работата на Общински съвет – Девин; 

2. провежда политически и експертни консултации във връзка с дейността на 

Общински съвет – Девин; 

3. предлага състав на делегации за международни контакти; 

4. разглежда постъпили сигнали, жалби и предложения от граждани по 

обществено значими въпроси на общината. 

- Чл. 22. (1) Персоналният състав на Председателския съвет се формира от: 

1. Председателя на Общински съвет – Девин; 

2. Заместник-председател/ите на Общински съвет – Девин; 

3. Председателите на постоянните комисии на Общински съвет – Девин. 
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(2) Председателският съвет провежда минимум една среща преди всяко 

заседание на общинския съвет. 

(3) Всеки участник в председателския съвет, включително и този, който заема 

повече от една от посочените в ал. 1 позиции, участва с право на един глас при 

вземане на решение.  

- чл. 66, ал. 1 В изпълнение на приетите планове, председателят на Общински 

съвет – Девин подпомаган от Председателския съвет, подготвя проект за дневен ред 

най- малко 10 (десет) дни преди датата на заседанието. 

- чл. 66, ал. 4 Председателският съвет разглежда по реда на постъпването им в 

деловодството на общината исканията по предходната алинея и включва в проекта за 

дневния ред онези от тях, които са по обществено значими въпроси. 

- чл. 137, ал. 2 Предложение за изпращане на делегации на общинския съвет в 

чужбина, както и приемане на чужди делегации, се обсъждат и решават съвместно от 

Председателския съвет. 

 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 16, ДЗО – 73/20.04.2022 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 № 71 

от 27.04.2022 г. 

 
Определяне на размера на основните месечни заплати на кмета на общината 

и кметовете на кметства в община Девин 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 16 от 

Постановление № 67 от 14 април 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и 

дейности, 

 
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ РЕШИ: 

 

Определя размера на основните месечни заплати на кмета на общината и 

кметовете на кметства, считано от 01 юни 2022 година, както следва: 

 

№ 

по 

ред 

Община/ 

Кметство 

Население 

по постоянен 

адрес  

Длъжностно 

наименование 

ОМЗ - до 

31.05.22 г. 

ОМЗ - от 

01.06.22 г.

1 Девин 12 532 Кмет на община 3 000,00 3 600,00

2 Грохотно 981 Кмет на кметство  1 390,00 1 640,00

3 Гьоврен 958 Кмет на кметство  1 360,00 1 620,00

4 Лясково 660 Кмет на кметство  1 200,00 1 390,00

5 Триград 659 Кмет на кметство  1 200,00 1 350,00

6 Селча 552 Кмет на кметство  1 160,00 1 340,00

7 Брезе 429 Кмет на кметство  1 110,00 1 270,00

8 Беден 350 Кмет на кметство  1 070,00 1 200,00

9 Осиково 328 Кмет на кметство  950,00 1 080,00
 

Решението е прието на редовно заседание на общински съвет проведено на 

27.04.2022 г., Протокол № 4, т. 17, ДЗО – 74/20.04.2022 г. от дневния ред и е 

подпечатано с официалния печат на общинския съвет. 

 

 

  

НАТАША ВАСИЛЕВА 

Председател на Общински съвет – Девин 
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